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ÖNSÖZ

Kur an-ı Kerim i çevirmek üzere dört yılı aşkın bir süreden beri sürdürdüğümüz 
çalışmalar, Allah a sonsuz şükürler olsun ki, sonuçlanmış bulunmaktadır. Çeviriye 
başladığımız 1999 yılında, Ankara Okulu Yayınevinin değerli yetkilileri, çok değerli 
öğrencilerim, Lütfi Sever ve Haşan Erdoğan, bizden, Kur’an ile ilgili olarak beş ayrı 
çalışma ve araştırma istemişlerdi:

1. Kur'an-ı Kerim’in Çevirisi;

2. Kur’an-ı Kerim’in Dipnotlu Yorumu;

3. Kur’an-ı Kerim’in Geleneksel Yorumu;

4. Kur’an-ı Kerim’in Fihristi;

5. Kur’an Sözlüğü.

Bu beşli çalışma ve araştırma konularından, bize göre en zor olanını, Giriş bö
lümünde, açıkladığımız yöntem doğrultusunda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu 
araştırmamızı, en kısa zamanda Dipnotlu Kur’an Yorumumuz izleyecektir. Bu 
araştırmamız, özellikle. Tefsir alanında uzmanlaşmış olanların ya da Kur’an’ın 
belli konularında doyurucu yorumlan arayanların beklentilerini karşılamayı 
amaçlamaktadır. Kur’an-ı Kerim’in Geleneksel Yorumu ise, Kur’an’ı baştan sona in
celemeyi ve bu alanda derinleşmeyi arzulayan araştırmacılar ile bu konulara ilgi 
duyan okurlan bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kur’an Fihristi ise, daha önceki fih
ristlerden, Eski ve Yeni Ahit’i göz önünde bulundurması bakımından aynlmaktadır. 
Nihayet, Kur’an Sözlüğü, Kur’an’ın indiği dönemdeki Arap dilini tespit etmeyi 
amaçlamaktadır. Giriş bölümünde de açık bir şekilde açıkladığımız üzere, elimizdeki 
mevcut Arapça sözlükler, yeni ya da eski olsunlar, bize, Peygamber zamanındaki Arap 
dilini vermekten uzak bulunmaktadır. Hâlihazırda ne Batı’da ne de İslam aleminde 
böyle bir sözlüğün hazırlanması yönünde, bildiğimiz kadarıyla hiçbir bilimsel faali
yet bulunmamaktadır. Biz, bu sözlüğü hazırlarken Sami dillerinden yararlanacağız. 
Araştırma sonuçlandığında bu alandaki boşluk giderilmiş olacaktır. Bu yöndeki 
araştırmalarımız devam etmektedir. Temennimiz bu araştırmalarımızın bir an önce 
sonuçlanmasıdır.

Çevirimizin her türlü eleştiriye açık olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Amaç, 
Kur’an’ı okura en doğru bir biçimde sunmaktır. Biz bu amacı gerçekleştirmek için, 
çok büyük çaba harcadık. Ancak insanoğlu hatadan ırak değildir. Bu yüzden çeviride 
hamlara düşmüş olabiliriz. Bize bildirildiği takdirde düzeltmeye hazırız. Yapılacak 
eleştirilere şimdiden teşekkür ediyoruz/
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Çevirinin hatasız bir biçimde okura sunulm asını sağlayan Ankara Okulu yetkili
lerine, özellikle Lütfi Sever’e, H aşan Erdoğan’a  ve Zeynep Özger’e şük ran  duygulanmı 
ifade etmeyi bu rad a  yerine getirilmesi gerekli olan bir görev telakki etmekteyiz. Yine 
çeviriyi büyük  bir dikkatle gözden geçiren ve gerekli düzeltmeleri yapan Edebiyat öğ
retm eni Rukiye E sra Akdem ir/Tabakçılar’a  da bu rad a  teşekkürlerimizi sunarız.

Temennimiz, Türkçe çevirinin, Kur’a n ’ın anlaşılm asına katk ıda bulunm asıdır. Bu 
kon u d a  başarılı olmayı um uyoruz. Kur’an ’ın anlaşılm asına, bir nebze de olsa katkıda 
bu lunduysak , kendimizi m utlu  addederiz.

Salih Akdemir 
Ankara 30-10-2003



İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Küreselleşen dünyada özellikle doğa bilimleri ve iletişim konusunda gerçekleştiri- 
lenler gerçekten de baş döndürücüdür. Bununla birlikte aynı şeyleri değerler konu
sunda söyleyemiyoruz. Değerler, önemini yitirdiği için, dünyamız küresel boyutta bir 
felaketin eşiğine gelmiştir. Değerleri dışlayan bir anlayışla doğaya yaklaşan insan, 
onunla uyum içinde yaşayacağı yerde, onu yok etmek için adeta özel bir çaba har
camaktadır. Sonuçlar ortadadır: Yanlış üretim modelleri ve teknolojileri yüzünden 
üzerinde yaşadığımız yerküresi ısmmaya başlamıştır. Isınma ise küresel bir felaketin 
en büyük habercisidir. Genetiği değiştirilmiş ürünler ise, insanın, üretimi arttırma 
adma kendi sonunu hazırlama çabalarının en yeni ve en son halkalarında biridir. 
Yüce Yaratıcımız, Son Çağn’sında, on dört asn aşkın bir süredir, başımıza gelecek 
felaketleri bize düşündürücü bir biçimde haber vermektedir:

Karada ve denizde bozulma, insanlarm kendi elleriyle yapmış olduklarından dolayı orta
ya  çıkmıştır. İşte Biz, (bir daha aynı hatalara) dânme(me)leri için, onlara, yapmış oldukla
rından bir kısmının (acı sonuçlarını) tattıracağız!1

O (şeytan Allah'a şöyle) demişti: ‘Ant olsun k i kullarından belli bir pay alacağım: Onla
rı saptıracağım, umutlandıracağım, onlara, hayvanların kulaklarını yarmalarmı Allah’m  
yaratma (düzenini) değiştirmeleriniJisıldayacağım." O halde, kim, Allah dışında şeytanı 
dost edinecek olursa, (şunu çok iyi bilsin ki) o, apaçık bir ziyandadır. Şeytan onlara va
atte bulunur ve umutlandırır; ama şeytanın onlara vaat ettikleri aldatmacadan başka 
bir şe y  değildir. Çünkü onlar, varacaktan yer Cehennem olacak olanlardır ve oradan da  
(asla) kaçıp kurtulma imkanı bulamayacaklardır.2

Açıkça görülmektedir ki, doğayı bozan, insanoğlunun bizzat kendi elleriyle yap
mış olduklarından başka bir şey değildir. Genler ile oynama Yüce Yaratıcının doğaya 
koymuş olduğu yaratma düzenini, başka bir deyişle, ilahı ahengi bozma girişimi değil 
midir? Burada çok güçlü bir biçimde vurgulamamız gereken bir gerçek varsa o da 
şudur: Aynı hatalara bir daha düşmememiz için Yüce Yaratıcımız, İlahî dengede ne
den olduğumuz olumsuzlukların sonuçlarını bize ağır bir biçimde ödetecektir. Şu halde 
yegane kurtuluş, İlahî iradeye uymaktan geçer. İşte bu bağlamda Son Çağn dahil 
olmak üzere, değerleri ön plana çıkaran bütün İlahî kitaplar, bilgelikler ve öğretiler, 
içine düştüğümüz krizden çıkma konusunda bize en değerli katkıyı sağlayacaktır. 
Çünkü karşı karşıya kaldığımız sorun bellidir: Doğa ile yani, ilahî düzen ile uyum 
halinde3 yaşamak ya da yaratılıştaki ilahî dengeyi bozmamızı isteyen Şeytan’ın fısıl-

1 30 er-Rüm. 41.
2 4 en-Nisâ,121.
3 55 er-Rahmân,7-9: O, göğü yükseltmiş ve (sizin de) ölçüde sının aşmamanız için, (her şeye) ölçü koymuş

tur. O halde ölçüyü adil bir biçimde gerçekleştirin ve onda eksiklik yapmayın!
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tıla ım a ku lak  verm ek ve böylece kendi yıkımımızı bizzat kendi ellerimiz ile gerçek
leştirm ek için Şeytan ın egemenliğine girmek. Aslında seçim bellidir. B ununla birlik
te  Şeytan, in san la rı yanıltm ak İçin onlara, değerlerin korunacağı konusunda sözler 
verecek ve böylece m utlu  b ir gelecek hayali k o nusunda on lan  um utlandıracaktır. 
B unun la  birlikte. Son Ç ağn’n ın  da  güçlü bir biçimde vurguladığı üzere, Şeytan onla
ra vaatte bulunur ve umutlandırır; am a şeytanın onlara vaat ettikleri, aldatmacadan 
b a şka  bir şe y  değM ir.

Îlahî öğretiler, k u r tu lu ş  konusunda , en  güvenilir yollan sunm aktadır. Bu du
rum , son  zam anlarda  araştırm acıların  onlar üzerinde yoğunlaşm alarına yol açmıştır. 
A nlam a so ru n u , geçm işte olduğu gibi günüm üzde de en  önemli sorunlardan birini 
o luştu rm ak tad ır. Özellikle k u tsa l k itap lar söz konusu  olduğunda so run  daha  da bir 
önem  kazanm aktad ır. Son Ç ağn’nm  ikinci baskısı, uzu n  b ir a radan  sonra, okuru ile 
yine b ir a ray a  gelm enin derin  özlemini ve m utlu luğunu  yaşayacaktır. Üzülerek ifade 
edelim  kİ, K ur’a n  çevirileri konu su n d a  yaşan an  en önemli so run lardan  biri yöntem, 
d a h a  doğ ru su  yöntem sizlik so runudur. Bu durum , b ü tü n  dünya dillerindeki Kur’an 
çevirileri için söz konusu d u r. Yöntemsizlik, an lam a k o n u su n u  doğrudan etkilemek
tedir. Ş u  halde K ur’an  çevirileri, yöntemli olm ak durum undadırlar. Bu nedenle, ikin
ci b ask ın ın  Giriş’inde yöntem  k o n u su n a  özel b ir ağırlık verm iş bulunuyoruz. Konu, 
giriş çerçevesinde ele alındığı için, kapsam lı olunm aya çalışılm asına rağm en yine de 
eksik  kalacak tır. Bu yüzden, b u rad a  okurum uza, uzun  yıllar üzerinde çalıştığımız 
K ur’a n ’ı an lam a ile ilgili iki çalışmamızı ya landa yayınlayacağımızı belirtm ek iste
riz. B u  a ra ştırm a la rd a n  İlkinin başlığı “Çeviribilim ve Kur’an  Çevirileri", diğerinin ise 
“K ur’a n  Sem antiğedir. K ur’an  sem antiği ile ilgili olan araştırm am ız, gerçekleştirmeyi 
am açladığım ız K ur’an  Sözlüğü çalışm am ız için gerekil olan a rt sürem li sem antik in
celem e yöntem im izi ve Hz. Peygam ber dönem i ile ilgili bazı fiil kökleri için gerçekleş
tirm eye çalıştığım ız sözlük denem elerim izi içerecektir.

B u vesile ile Son Ç ağn’yı okurları ile yeniden b u lu ş tu rm ak  için özel çaba  harcayan 
A nkara  O kulu’n u n  değerli yetkilileri Lütfi Sever’e, H aşan  E rdoğan’a, çeviriyi okura en 
doğru  b ir biçim de su n m a k  için çabaların ı esirgem eyen Zeynep Özger'e en  içten teşek
kürlerim i ve saygılarım ı sunarım . A ynca çeviriyi büyük  b ir d ikkat ile gözden geçiren 
ve gerekli düzeltm eleri yapan  T ürk  Dili Edebiyatı öğretm eni Rukiye E sra  Akdemir/ 
T abakçılar’a  da  en  içten teşekkürlerim i ve saygılarımı sunarım . Amaç Son Çağn’yı, 
İlahî M esaj’ı, oku rla ra  doğru b ir biçim de ulaştırabilm ektir. Bu k onuda b ir nebze de 
o lsa  başarılı o ldu isek, kendim izi m u tlu  addederiz. B aşarı sadece Allah’tandır.

Salih Akdemir 
A nkara 07-11-2009



GİRİŞ

Genel Düşünceler

Kur'an-ı Kerim, kıyamete dek yol gösterici vasfinı sürdürecek olan son ilahı kitap
tır. Bu bakımdan, onun doğru anlaşılması çok büyük bir önem arz etmektedir. Ancak 
onu doğru olarak anlama sorunu geçmişte olduğu gibi bugün de en önemli sorunlar
dan biri olarak karşımızda durmaya devam etmektedir. Son zamanlarda, özellikle Ba
tıda dilbilim ve hermenötik alanında gerçekleştirilen araştırmalar, anlama sorununun 
ne denli karmaşık bir sorun olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Dinî metinleri 
anlama söz konusu olduğunda, sorunun daha da ağırlaşacağı açıktır; çünkü söz konu
su metinler ile aramızda anlam değişmelerine yol açan çok uzun bir zaman uçurumu 
vardır. Dilbilimciler, genel olarak, anlamı, anlam değişmeleri açısından ele alma eğili
mindedirler. Bu yüzden onlar, Saussure’nin izinden giderek, art süremli (diachronic) 
semantik ve eş süremli (synchronic) semantik ayırımım benimsemiş bulunmaktadırlar. 
Art süremli semantik, dilin zaman içinde geçirmiş olduğu değişiklikleri inceler. Eş 
süremli semantik ise, dilin şu andaki durumunu ya da belli bir zaman dilimi içindeki 
konumunu belirler. Anlamı belirleme konusunda hangi yöntemin daha uygun olacağı 
sorunu, araştırma konusuna bağlıdır. Özellikle dini metinlerin anlaşılması söz konusu 
olduğunda, Arap dilindeki köklerdeki asıl kök anlamların belirlenmesi için, art süremli 
bir semantik araştırmalım yapılması kaçınılmazdır. Bununla birlikte, dilin. K uranın 
indiği dönemde kazanmış olduğu yeni anlamların ortaya konması balonundan da eş 
süremli bir semantik inceleme kaçınılmazdır. Değerli araştırmacı, Dücane Cündioğlu, 
konumuzla ilgili çok çarpıcı tespitlerde bulunmaktadır:

Modem lengüistiğin dili bir dizge, bir sistem  olarak görüp onu toplum sal b ir olgu’ o larak 
ele ald ığ ı ve bu  doğrultuda dili tarihsel semantiğin b ir konusu haline getirerek a r t  s ü 
remli (dikey) bir tarzda incelediği bilinmektedir. Nitekim bir dilin sözcük hâzinesinin, o 
dili konuşan toplum un çeşitli açılardan (msl. sosyal, s iy a si İktisadîye kültürel hadiseler 
münasebetiyle) yaşadığı değişikliklere paralel olarak değişmesi, b u  yüzden de top lum un 
sahip olduğu sözcük hâzinesini tespit etm ek için art süremli ve eş süremli çalışm aların 
birlikte yapılması, m odem  dilbiUmcilerce vazgeçilmez bir görev addedilmektedir.

Dilin toplumsal ve tarihsel b ir nitelik taşıdığı söylendiğinde, dil, belli b ir top lum un üye
leri tarafından tarihin belli bir evresinde ak t edilmiş bir uylaşım a indirgenm iş olamaz. 
Bilakis dil, sürekli yinelenen/yenilenen  dilsel sözleşmelerin b ir nevî kataloğudur, belki 
zam ana değil ama, belli bir zam ana  iktiranının olmayışı da esasen  dilin sah ip  olduğu 
sözcük hâzinesi; dilin, dillerin sözü edilen b u  özelliği nedeniyle sta tik  b ir okum anın  ko
n u su  olamayacağından, kronolojik değişime duyarlı olm ayan genel lügatler (sözlükler), 
o dilde ortaya çıkmış bir m etni anlam ada, tek başlarına okura b ir y arar sağlayam azlar. 
B unun m üm kün olabilmesi için, lügatlerin, ihtiva ettikleri sözcüklerin anlam larım  s ı
ralarken sözcüklerin anlam larım  etkileyen, değiştiren, h a tta  belirleyen tarihsel koşu llan  
dikkate alm alan  ve sözcüklerin farklı dönemlerde farklı an lam lar taşıd ık lan  hakikatine 
binaen de bu  farklılıklara özenle işaret etmeleri gerekm ektedir. Aksi tak tirde anlam  ala-
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m genişler, anlam alanı genişledikçe, sözcükler belli bir yere gönderide bulunamazlar; 
sözcükler belli bir yere gönderide bulunamadıklarında İse, hiç kimsenin kuşkusu olma
sın kİ, o sözcükler artık hiçbir yere gönderide bulunamazlar.1

Şu halde anlam anın  gerçekleşebilmesi için, sözcüklerin belli yerlere göndermede 
bulunm aları gerekir. B unun  için de öncelikle yapılm ası gereken, sözcüklerin, zaman 
içerisinde uğradıkları anlam  değişikliklerini belirlemektir.

K ur'an-ı Kerim, 610 İla 622 yıllarında Arap Y anm adası’nd a  inm iş olan ilahi bir 
kitaptır. Ama o. İlahî bir kitap olm asının yanında Arap dilinde yazılmış olan bir kitap
tır. Arap dili de, diğer b ü tü n  diller gibi, geçm işten günüm üze dek, çeşitli nedenlerin 
etkisinde kalarak  anlam  k o nusunda birçok değişikliğe uğram ıştır ve uğramaya da 
devam  edecektir. Nitekim Kur’an , inmesiyle birlikte, Arapça sözcüklere daha önce 
taş ım adık tan  yeni anlam lar yüklem iştir. Kur’an , a rad an  çok fazla b ir zam an geçme
den, insanlığın tanım ış olduğu en  büyük uygarlıklardan birini gerçekleştirmiştir. Bu 
dönem de de sözcükler, yeniden anlam  değişikliklerine uğram ıştır.

B urada önemle vurgulanm ası gereken h u su s  şudur: Kur’an  Arap dilinde inmiş 
ilahi b ir kitaptır. Ama hangi Arap dilinde inm iştir? Hiç kuşkusuz  ki, Hz. Peygamber 
(as) zam anındaki Arap dilinde İnmiştir. Bu gerçeğin hiçbir zam an göz ardı edilmemesi 
gerekir. Yine burada  çok önemli bir sorun gündem e gelmektedir. Arap dili, sürekli bir 
değişim içinde olduğuna göre, bu  durum da, Kur’an ’ı Hz Peygamber’in ve onun güzide 
sahabesinin anladığı gibi anlam a imkanımız var mıdır? Hayati bir önem  taşıyan bu 
soruya verilecek cevap, ne yazık ki, olum suzdur: çünkü elimizdeki Arapça sözlükler, bu 
amacı gerçekleştirmekten uzaktır. Üzücü olan, şu  ana kadar İslam  dünyasında bu boş
luğu dolduracak hiçbir çalışmanın yapılamamış olmasıdır. A m a daha  da  üzücü olan, bir
kaç araştırmacı dışında böyle bir sorunun varlığından haberdar bile olunamamasıdır.

Soruna ilk defa dikkatleri çeken, Mısırlı büyük  tefsir alimi Em in el-Hulî olmuştur. 
el-Hulî, b u  sorunu , tefsir konusundaki yeni yöntem ini açıklarken ele almıştır. Ona 
göre, m üfessirler, K ur'an’m  açık lanm asında yetersiz kalm ışlardır; çü n k ü  onu, her 
şeyden önce b ir hidayet rehberi olarak görm üşlerdir. Ancak, asıl am acın, hedefin bu 
olmadığını vurgulayan el-Hulî, bu  yaklaşım ı şöyle eleştirm ektedir:

Fakat bu hedef hakkında, şöyle bir yorumda bulunmamız da aşın bir görüş olarak ka
bul edilmemelidir. Şüphesiz ki, bu hedef, tefskden murat edüen ilk hedef olmadığı gibi 
öncelikle ilgilenilen ve gaye ittihaz edinilen bir hedef de değildir. Bilakis, bütün bunlardan 
önce, onları aşan bir gaye ve daha uzun boyutlu bir maksat vardır k i bütün bu hedefler 
ondan kaynaklanır ve diğer muhtelif hedefler onun üzerine kurulur. Böyle olunca, diğer 
herhangi bir gayeyi gerçekleştirmeden önce, asıl bu hedefin hakkını vermek gerekir. O 
diğer hedefler, ilmi yahut dinî ve yahut da dünyevî olsun bu böyle yapılmalıdır...
Bu öncelikli hedef ve uzun boyutlu gaye ise, Kur’an’a, onun Arapça'nın en büyük kitabı 
oluşu ve Arapça'daki büyük edebî tesiri yönünden bakmaktır. Çünkü Kur’an. Arapça’yı 
ebedileştiren, varlığım koruyan, kendini de onunla birlikte edebileştiren ve Arapça'nın 
medan iftihan ve kültür mirasının süsü olan bir kitaptır.2

1 Dûcane Cündioglu, Kur an Çevirilerinin Dünyası. İstanbul 1999, ss. 57-58.
2 Emin el-Hûli, Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Metod. Çev: Mevlüt Güngör, Ankara 2 0 0 i, 2. b„ ss. 73-74.
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Emin el-Hûlfnin, K u ra n ın  dil yönünü ön plana çıkarması son derece önemli
dir. Ancak, biz, Kur'an'm  öncelikle asıl gayesinin İnsanları hidayete kavuşturm ak, 
doğru yola ulaştırm ak olduğu konusunda hiçbir kuşku duymamaktayız. Elbette ki. 
Kur an. Arap dilinin en büyük eseridir ve mesajı doğru anlayabilmek için dil son de
rece önemlidir. Ama dil, ne kadar güçlü olursa olsun, amacı. K uran ın asıl amacını 
gerçekleştirmektir: İnsanları doğru yola ulaştırmak... Bununla birlikte biz, yine de el- 
Hûlî'nin dile vurgu yapm asını son derece olumlu bulduğum uzu ifade etmek isteriz: 
çünkü Arap dili gerektiği gibi bilinmeden, Kur’an’m mesajmı anlam ak asla m üm kün 
değildir. Sonuç olarak, ona göre:

Gerçek tefsir, programı doğru, her bakımdan eksiksiz ve planlaması uyumlu edebî bir 
araştırma ve inceleme demektir. Ve bugün tefsirin asıl hedefi sadece ve sadece edebî 
olmalıdır. Bunun ötesinde herhangi bir maksat ve değerlendirmeden asla etkilenmeme- 
lidir. Çünkü bundan başka arzu edilen her türlü hedefin gerçekleşmesi, öncelikle buna 
bağlıdır... İşte bizim bugün tefsire bakışımız ve ondan kastımız da budur.3

Açıkça görüleceği üzere, el-Hûlî, gerçek bir tefsirin, ancak edebî bir tefsir olacağmı 
vurgulamaktadır. Kur’an ’m  edebî yönden tefsiri yapıldıktan sonradır ki, onun, inanç, 
hukuk, ahlak vb. konularda yorum una geçilebilir. Ancak edebî tefsirin, Kur’an ’ı p a r
ça parça değil, konulara göre ele alması gerekir.

Emin el-Hûlî’ye göre, edebî tefsir yönteminde en önemli konu, Kur’an ’daki söz
cüklerin anlamlarının belirlenmesidir. Araştırmacının bu sırada, kelimelerin m ana
larının zaman içinde gösterdiği değişmeleri göz önünde bulundurm ası gerekir: çünkü 
amaç, Kur'an’ı Hz. Peygamber’in (as) ve onun güzide ashabının (ra) anladığı gibi an la
maya çalışmaktır. Bu yüzden araştırmacının, bu kelimelerin ilk olarak ortaya çıktık
ları sırada ve onların ilk okuyucusu olan Resûlullah (as) tarafından okunduğunda, 
onun etrafında bulunan kimselerin onlardan ne anladıklarını tespit etmeye bilhas
sa dikkat etmesi gerekir. K uran  kelimelerinin manalarının anlaşılm asında birinci 
esas bu olunca, mevcut lügatlerimiz de bu işe kolaylık sağlayıcı ve yardım edici bir 
durum da olmadıklarına göre, bu  zor şartlar altında, kim bu sahada çalışmayı göze 
alabilir? Nitekim, bu sahada sahip olduğumuz en büyük lügatlerden, İbn M anzür 
el-Misri’nin Lisânu'l-Arab'ı bile, çağdaş lügatçilerin dediği gibi, zaman itibariyle birbi
rine uygunluk arz etmeyen bilgilerin bir araya getirilmesiyle yazılmış olan bir eserdir. 
Bu sebeple, eserde, birbirlerinden birkaç asır farklı devirde yaşamış olan kimselerin 
metinleri yan yana zikredilmiştir. Mesela, dördüncü hicri asn n  başlarında yaşam ış 
olan İbn Dureyd (ö. h. 321) ile hicri yedinci asn n  başlarında yaşamış olan İbnu’l-Esîr 
(ö. h. 606) yan yana zikredilerek, birincinin dille ilgili sözleri ile, İkincinin dinî sözleri 
mecz edilmeye çalışılmıştır. Yine mesela, el-Kâmûsu’l-Muhît bildiğimiz gibi, birbiriyle 
uyumlu olmayan, ayn ayn ve birbirine zıt kültürlere ait bilgilerin bir özetidir...

Görüldüğü gibi, lafızların zaman içinde gösterdikleri değişiklikler konusunda, sabit olan 
bu gerçeğin tahkik edilmesi için, lügatlerimiz, hiçbir surette yardımcı olacak bir halde 
değildirler... Bu durumda, bir Kuran müfessirinin önünde, Kur’an kelimelerinin birisi -

3 Age., s. 77.
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nin İlk m anasını öğrenm ek istediği zam an, b u n u n  İçin, bizzat kend isin in  b ir araştırm a 
yapm asından  başka b ir çare  yok tur.4

Emin el-Hûlî’nin ortaya koymuş olduğu bu gerçek düşündürücü olduğu kadar 
dehşet vericidir de. Düşündürücüdür; çünkü Kur’an’ı anlam am a söz konusudur. 
Dehşet vericidir; çünkü Kur’an’ı Hz. Peygamber (as)'in anladığı gibi anlamak için eli
mizde başvurabileceğimiz güvenilir hiçbir kaynak bulunm am aktadır. Burada birçok 
kimse, el-Hûlî’nin tespitini abartılı bulabilir. Ancak biz, onun bu tespitine yürekten 
katılmaktayız. Yine burada üzerinde yine ısrarla durulm ası gereken bir başka husus 
da el-Hûlî’nin sorunu çözme konusunda sunm uş olduğu çözüm yolunun son dere
ce yetersizliğidir. Kur’an’ı yorumlayan araştırmacı, kaynaklar hiçbir şekilde kendine 
yardımcı olmadığı için, gerçek anlamı bulmak için sadece bireysel araştırmalarına 
dayanmak zorunda kalacaktır.5 Emin el-Hûlî’nin bu görüşüne, Arap dilbilimcileri de 
katılm aktadırlar.6 Onlara göre de elimizdeki, sözlükler, Kur’an'ın indiği dönemdeki 
Arap dilini verememektedir. Ancak onların da çözüm konusundaki önerileri o dönem
le ilgili metin okumalarını önermekten öte gitmemektedir. Kur’an ’ı Hz. Peygamber in 
anladığı gibi anlayabilmek için, bu  öneriler, pek fazla bir anlam  ifade etmemekte
dir. İşte bu  bağlamda karşılaştırm alı Sami dilleri araştırm aları, bize Arap dilindeki 
köklerde meydana gelen anlam  değişmelerinin belirlenmesinde çok önemli bir katkı 
sağlayabilir; çünkü Sami dilleri, Arapça’dan çıkmış olan dillerdir. Ancak Arap dili ile 
ilgili olarak elimizde, birkaç kitabede yer alan birkaç belge dışm da K u ra n d an  başka 
yazılı belge yoktur. Oysa Akkadca belgeler M. Ö. 2600 yıllarına kadar uzanabilmek- 
tedir. Başta Akkadca, İbranice, Aramice ve Habeşçe olmak üzere, b ü tü n  bu  Sami dil
leri, bize, Arapça’da zamanla kaybolmuş olan asıl kök anlam larının belirlenmesinde 
çok önemli katkı sağlayabilir. Biz bu amaçla, fakültemizde, yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerimizi görevlendirmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar, “EMR7”, “KRE8”, “ŞHD9”. 
“ABD10”,”VSY11” ve “BRK, SBH, KDS12" kökleri ile “ÂLEM13” ve “HAK14” sözcükleri ile 
ilgili Eski Ahid’de, İncillerde ve Kur’an ’da yürü tü len  a rt sürem li sem antik çalışmalar

4 Age., ss. 93-95.
5 Age., s. 95.
6 İbrahim, Enis, Delâletüi-Eljaz, 1992 Kâhire, ss. 248-251. Aynca bkz, Celalettin Divlekci, Muhammed 

es-Seyyld Ali Belâsî'den yapmış olduğu “Arap Dili Semantiği" başlıklı çevirinin dipnotunda, s. 271. Sûley- 
manDemirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, Sayı: 4.

7 Aliye Abdurrahman, Vahiy Geleneğinde EMR Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

8 F. Betül Çipiloğlu, Vahiy Geleneğinde QRE Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

9 Hatice Korkmaz, Vahiy Geleneğinde ŞHD Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

10 Nermln Akça, Vahiy Geleneğinde ABD Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, (Basılmamış Doktora Tezi), 
Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

11 Ömer Müftüoğlu, Eski Ahid Ahit ve Kur’an’da VSY" Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, (Basılmamış 
Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

12 Mutlu Türkmen, Kur'an-1 Kerîm ve Kitâb- Mukaddes'te “BRK”, “SBH" ve “KDS" Köklerinin Semantik İnce
lemesi (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

13 Muhammet Karaosman, Vahiy Sürecinde Alem Kelimesinin Semantik Tahlili (Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

14 Mustafa Kumru, Vahiy Sürecinde Hak Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi (Basılmamış Yüksek Li
sans Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2007.
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başan ile sonuçlandırılmış bulunmaktadır. “HSB” kökü ile ilgili art süremli semantik 
çalışmalar ise sonuçlanm a aşam asına yaklaşmış bulunmaktadır. Bu araştırmalar şu 
gerçekleri ortaya koymuştur:

1. “EMR” kökünün kök anlamı “emretmek" değil, “söylemek, anlatmak"tır.
2. “KRE” kökünün kök anlamı, “okumak" değil, “çağırmaktır.
3. “ABD” kökünün kök anlamı, “kul olmak” değil, “yapmak, yaratmak, gerçekleş

tirmek, üretmek, çalışm aktır.
4. “VSY" kökünün kök anlamı, “tavsiye etmek, önermek” değil, “emretmektir.
5. “ŞHD, BRK, SBH, KDS” kökleri kök anlamlannı günümüze dek değişmeden 

sürdürebilmişlerdir.

Bildiğimiz kadarıyla bu tü r çalışmalar, gerek Batı'da gerekse İslam dünyasında, 
hiçbir şekilde inceleme konusu olmamıştır. Sami dilleri sadece dil bakımdan ilgimizi 
çekmemektedir. Daha da önemlisi, hemen bilinen bütün vahiy sürecinin, Kur’an da 
dahil olmak üzere, Sami dilleri vasıtasıyla gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu nedenle, 
biz, vahiy sürecini bir bütün olarak almaya özellikle özen gösteriyoruz. Şurasmı hiç
bir zaman unutm am ak gerekir ki. Eski Ahid ve İnciller, inceleme konusu yapılmadan 
Kur’an’ı doğru olarak anlamak asla söz konusu olamaz. Bunun nedeni, Kur’an'ın 
sürekli bir biçimde kendinden önceki vahiylere atıfta bulunması ve daha da önemlisi 
onlan onaylamak için geldiğini açıkça bildirmesidir. Kur'an'ı doğru anlamak konu
sunda önceki vahiyleri bilmek ne denli önemli ise onu Hz. Peygamber in ve onun 
güzide ashabının anladığı gibi anlayabilmek için onda geçen fiil köklerinin kök an 
lamlarını doğru bir biçimde belirlemek de son derece önemlidir. Şu halde Kur’an’ı an 
lamada art süremli araştırm alar kaçınılmazdır. Kur’an metnini anlamada bu yöntem 
bizim için olmazsa olmaz bir yöntem olmuştur. Bu yöntem sayesindedir ki, Kur’an'ı 
Hz. Peygamber'in anladığı gibi anlama imkanı gündeme gelebilmiştir. Böyle bir en
dişe taşınmadığı taktirde, köklere, Peygamber zamanındaki taşımadıkları anlam lan 
yüklemek kaçınılmaz olacaktır. Ancak tefsir usulü konusundaki eserlerimiz, hâlâ 
semantik konularına gereken ilgiyi göstermekten uzaktır. Müfessirlerimiz yaptıklan 
tefsirlerde, dil konularına ağırlık verseler de arzu edilen gelişmeleri gerçekleştirmek
ten uzak bulunmaktadırlar. Bu yüzden Sami dillerinde yapılan ve yapılacak olan 
art süremli semantik araştırmalar, Kur’an’da geçen 1530 kökün ,15 kök anlam lannı 
doğru biçimde tespit etmek bakımından zorunluluk arz etmektedir. Karşılaştırmalı 
Sami dilleri araştırm alan, prototipe en yakın dilin Arapça olduğunu açıkça gözler 
önüne sermektedir. O halde ülkemizde ve dünyada pekiyi bilinmeyen bu konunun 
bilimsel bir biçimde açıldığa kavuşturulm ası çok büyük bir önem taşır. Henüz yayın
lamış olan ve yalanda yayınlanacak olan “Kur’an Semantiği" konulu araştırmamız-

15 Bkz, Muhammed. Tasa, Kur'an’da Cümle Yapısı, Ankara 2002, Basılmamış Doktora Tezi. Danışmanlığını 
yürüttüğüm bu tez. bilimsel bir araştırmadır. Değerli araştırmacı Muhammed Tasa. Türkiye'de ilk kez. 
Kur an da geçen fiil kökleri ile ilgili iki fihrist düzenlemiştir. Birinci fihrist, kökleri kullanım sıklığına göre 
düzenlerken, ikinci fihrist ise, onlan alfabetik sıraya göre düzenlemiştir. Türkiye'de ilk olması nedeniyle bu 
ve diğer katkılarından dolayı değerli araştırmacıya teşekkürlerimizi sunmayı yerine getirilmesi gerekli olan 
bir ödev olarak görüyoruz. 6
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dan birtakım olmazsa olmaz, zorunlu sonuçlar çıkmaktadır. Bu sonuçlan şu şekilde 
sıralayabiliriz:

1. Sami dilleri içinde Proto Semiükl en İyi bir biçimde yansıtan Arapça'dır: bu nok
tada Akkadca’dan bile eski sayılabilir.

2. Arapça dışındaki Sami dilleri, kolaylık ilkesi gereği, Arap diline nazaran her 
bakımdan kolaylaşmış olan dillerdir. Bu durum, morfoloji, sentaks ve sözcük 
hazînesi bakımından geçerlldir.

3. Arapça dışındaki Sami dillerde, harflerle İlgili olarak meydana gelmiş olan de
ğişim kurallan öğrenilecek olursa, Sami dillerdeki hemen bütün sözcüklerin 
Arapça'da var olduğu kolaylıkla görülür.

4. Sami dillerin en önemli özelliği genelde üç harften oluşan köklerden oluş
masıdır. Kökler aynı zamanda anlamlan da içerirler. Bu bakımdan kök an
lamlarının doğru olarak belirlenmesi çok hayatî bir önem arz eder. İşte 
bu bağlamda karşılaştırmak Sami dilleri araştırmalan, özellikle Arapça’da 
kaybolmuş olan kök anlamlannın belirlenm esinde çok önem li katkılar sağ
layabilir. Her ne kadar Arapça, Sami dilleri içinde Proto-Semitik’e en yakın 
dil olsa da Arapça ile ilgili olarak elim izde, birkaç kitabe dışında, Kur’an-ı 
Kerim’den başka yaz ıh belge yoktur. Oysa ki, diğer Sami dilleri için aynı 
durum söz konusu değildir. Örneğin Akkadca söz konusu olduğunda, M. Ö. 
2600 yıllannm  gerisine bile gidilebilmektedir.

5. Mademki Arapça, Sami dilleri içinde ProtoSemitik'c en yakın ve en eski dil
dir, o halde, bu dillerde var olan kök anlamlarım da içermek durumundadır.

6. Kur'an içinde biraz dikkatli yapılan okumalar bile, son derece sık kullanılan bir
çok kökün, kök anlamlarının kaybolduğunu açıkça gözler önüne sermektedir.

7. Kur’an’ın doğru anlaşılabilmesi yani Hz. Peygamber ve onun güzide arkadaş
larının onu anladıkları gibi anlaşılabilmesi için, kaybolmuş olan kök anlamla
rın mutlaka belirlenmesi gerekir. Bunun da tek yolu, Sami dillerinde yapılacak 
olan art süremli semantik çalışmalardır.

I. ÇEVİRİBİLİM VE ÇEVİRİ KURAMI KONUSUNDA 
BATI DAKİ TENİ GELİŞMELER*

Son zamanlarda, Baü'da çeviri kuramı konusunda çok değerli bilimsel araştırmala
rın giderek yoğunlaştığına tanık olmaktayız.16 Bu son derece sevindirici bir husustur;

• Bu konudaki görüşlerimiz, İslâmlyat dergisinde yayınlanmış olan “Kur'an Çevirilerinden Dikkate Alınma
yan önemli Üslup Özelliği Üzerine, C. 5, Sayı: 1, Ocak-Mart, 2002, ss. 143-161." başlıklı araştırmamız
dan gerekli düzenlemeler yapılarak alınmıştır.

16 Bu konuda en önemli çalışmalar özellikle Alman araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmişlerdir: Hö- 
nlg, H.G.. Posttion, Pouıer and Practlce: Functonaiist Approaches and Translation Qualily Assessment, 
in “Ttanslation and Quality edited by Crtstiana Schâlftıer, Clevedon 1998; -Konstruktives (Jberzetzen, 
Tüblngen: Stauffenburg 1995.; Hause, J., Translation guaiity Assessment A Model Revisited. Tübingen: 
Nar 1997; Nord, C., Translation as Purposejıd Activlty. Functionalist Approches Explained. Manchester: 
St. Jermone 1997. ; Venuti. L., The Translator's Invlsibility, London: Routledge 1995.
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ancak daha da önemli olanı, yapılan bu araştırmaların 60 İla 70’ll yıllarda egemen olan 
geleneksel çeviri kuramlarının terk edilmesine yol açmasıdır. Bilindiği gibi bu dönem
lerde, çeviri alanındaki araştırmalarda aynmsal dilbilim (kontrastiue linguisttk-cons- 
trastive linguistics'7) çok önemli bir rol oynamaktaydı ve bu durumun doğal bir sonucu 
olarak da çeviri İle İlgili çalışmalar, dilbilimin pek dışına çıkmıyordu. Bu döneme kadar 
yapılan çeviri araştırmalarına egemen olan unsur geleneksel eşdeğerlilik kavramıydı. 
Gütünger, bu eşdeğerlilik kavramını şöyle tanımlamaktaydı: “Özgün metnin, kendi 
dilinin okurunda uyandırdığı etkinin, çeviri metnin de çeviri dili okurunda uyandı- 
rabllmesidir.”18 Bu tanınım çok uç bir tanım olduğu meydandadır; çünkü böyle bir 
eşdeğerlilik tanımı, A. Göktürk’ün de haklı olarak belirttiği üzere, “yazın metinlerinin 
çeviri sürecinde her zaman uygulanamaz. Bu durumun nedenleri de:

Bir yazın metninin, kendi özgün dilindeki, ses, sözcük, sözdizimi, bü tün  yapı gibi 
öğelerin birbirine örüşük İşlevlerinden doğma etkisinin, çok karmaşık olabileceği;

Karmaşık, çoğul anlamlı nitelikteki özgün metinlerin, kendi dillerinin değişik 
okurları üzerinde bile aynı etkiyi uyandıramayacağıdır."

Bu nedenlerden dolayı, aynı etkiyi uyandırmak ya da “benzer etki sağlamak”19 
gibi amaçlar, yazın metinlerinin çevirisinde her zaman işe yarayacak eşdeğerlilik il
keleri olamazlar.20 Bu yüzden Kutsal Kitap çevirilerinde önemli isimlerden biri olan 
Eugen A. Nida, yazın metinleri konusunda eşdeğerlilik kavramı yerine “devingen eş- 
değerlillk-dynamic equivalence" terimini önerir. Ona göre:

Değişik öğrenim düzeyleri, değişik m eslekler, ilgiler, in san la rın  b ir iletiyi an layabilm e 
yetisini önemli ölçüde etkiler. Dolayısıyla, b ir m etnin  üniversite öğrencileri, ilkokul b itir
mişler, yeni okum aya başlam ış yetişkinler, yabancı dilde okuyan okul çocukları, z ih in 
sel özürlüler gibi değişik okur top lu luk lan  için b ir b irinden ap ay n  n itelikte çevirilerinin 
yapılması gerekebilir. Son yıllarda K utsal Kitap dem ekleri, böyle değişik alıcı tü rle ri için, 
Kutsal Kitap’m  değişik çevirilerini yapm aktad ırlar.21

Yine Nida’ya göre,
Devingen eşdeğerlilikle yapılan çeviri, anlatım da b ü tü n  bir doğallığı am açlar, alıcıya kend i 
k ü ltü rü  bağlanana uygun davranış kipleriyle seslenm eyi dener; alıcının, iletiyi kavrayabil
mek için kaynak dil k ü ltü rü n ü n  ö rgüsünü  bilm esi gerektiği görüşünde diretm ez.22

Açıkça görülmektedir kİ, Nida, alıcının durum unu dikkate almaktadır. Bu d u 
rum, birazdan göreceğimiz üzere, işlevsele! teorinin hareket noktasını oluşturacaktır.

17 Aynmsal dilbilim, bir dili ötekiyle karşılaştırarak, ses, sözcük, sözlük, biçim, söz dizimi düzeyinde ayrım
larla karşıtlıktan saptamaya çalışan bilim dalıdır.

18 Güttinger, F., Ztelsprahe. Theorie und Techntk des Übersetzerıs, Zürih: Manesse Verlag 1963. Zikreden: 
Göktürk, Akşit, Çevirt Dillerin Dili. İstanbul 1994, s. 55.

19 Koller. W., Grundprobleme der Übersetzungstheorie.unter besonderer Berücksichtigung schwedisch- 
deuther Ûbersetzungsfaelle. Bern: München 1972, s. 114.

20 Göktürk, A., age. s. 57.
21 Nida, E. A., AFrameıvorkfor theAnalysis and Evaluation ofTheories o/Translation; W. Brislln (ed.), 1976, 

s. 68. Zikreden: Göktürk, A., age.. s. 57.
22 Nida, E. A., Toward a Science of Translating. With Special Reference to Principles and Procedures Invol- 

ved in Bible Translating, Leiden 1964, s. 159. Zikreden: Göktürk, A., age. s. 58.



Eşdeğerlik teorisine, geleneksel görüş taraftarlarınca getirilen esneklikler ne olursa 
olsun, şu  ana ilke asla değişmeyecektir: Kaynak metne sadakat...

Geleneksel yaklaşımın uzun süre egemen olması, çeviribilimin, dilbilimden özgün 
bir bilim dedi olmasını engellemiştir, Ancak bu durumun, Willss’in, 1977 yılında ya
yınlamış olduğu “ Übersetzungwissenschaft. Probleme und Methoden, Stuttgart: Klett23" 
araştırm a ile değiştiğine tanık oluyoruz. Eserin başlığında da görüleceği üzere, bundan 
böyle çeviri araştırmaları, dilbilimden bağımsız olarak çeviribilim içinde incelenecektir, 
Wills, b u  araştırm asında, geleneksel aynmsalcı yaklaşımların çeviri konusunda yeter
siz kaldıklarım ortaya koym uştur.24 25 Wills’in bu araştırması, işlevselci yaklaşımların 
ortaya çıkm asına zemin hazırlamıştır. Aslında bu yeni yönde küçük ama önemli ilk 
adım Katharina Reiss'In 1971 yılında yayınlanmış o lan"Möglichkeiten und Grenzen der 
Übersetzungskritik” başlıklı araştırmasında atılmış bulunuyordu. Her ne kadar Reiss, 
bu  araştırm asında, geleneksel yaklaşıma uygun olarak, kaynak metnin asli görevinin 
korunm ası gerektiğini savunmaya devam etmişse de aynmsalcı yaklaşımını söz dizimi 
ve sentaksla ilgili üniteler üzerinden çok “metin türleri" üzerinde temellendirmiştir.^ 
Bu konuda nihai adımın Hans Vermeer tarafından atıldığını görüyoruz. Hans Veermer, 
1978 yılında yayınlanmış olan “Em Rahmen Jüt eine allgememe Translationsthorie“ 
başlıklı makalesinde, bundan böyle çeviri araştırmalarında “Jonksiyonalizm-işleusel- 
cicüik“ olarak bilinecek yeni bir yaklaşımın temellerini atmıştır. Bundan böyle çeviri
lerin, eylemler (handlungen) olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Vermeer. çeviri 
olayını sosyo-linguistik pragmatikler bağlamına oturtm uş bulunmaktadır. Ona göre, 
metinler, belli alıcılar için ve belli amaçlarla üretilmiş olan metinlerdir. Bu genel ilke, 
elbetteki çeviri metinleri içinde geçerlidir. Veemıer’in bu yeni yaklaşımda iki anahtar 
kavram ön plana çıkmaktadır: İnformationsangebot ve skopos. "Sunulan bilgi anla 
m ına gelen ilk kavrama göre, kaynak metin artık “kutsal asıT görülmemektedir. Amaç 
anlam ına gelen ikinci kavram gereği, çevirinin amacı (scopos) bundan böyle kaymak 
m etinden çıkarılmayacaktır: çünkü amaç erek dil okurlannuı beklentilerine ve gerek
sinimlerine dayanmaktadır. Bu durumda, çeviren, başarılı bir çeviri yapmak istiyor 
sa, erek dil okurlarının özel durumlarını bilmek durumundadır. Vermeer in görüşleri 
“Seopos TeorisC başlığıyla anılmaktadır. Veemer, bu görüşlerini daha sonraları 1984 
yılında Katherina Reis ile birlikte yayınladıkları Ein Rahmen fü r  eme allgemeine Trcms- 
lationthorie adlı eserde ayrıntılı bir biçimde sunma imkanı bulmuştur. “Bu görüşler, 
bugün özellikle, “fonksiyonalizm" başlığı altında, Mary Snell-Homby,26 Hans G. Hönig, 
Paul Kussmaul ve Christian Nord gibi birçok araştırmacı tarafından savunulmakta
dır. Skopos kuram ı ya da fonksiyonalizm. çevirmene bir yandan daha fazla özgürlük 
tanımakta, diğer yandan da sorumluluğunu artırmaktadır. Çevirmen, bundan böyle

23 Bu eser, 1983 yılında, İngilizce olarak basılmıştır: “The Science o f Translation. Problems and Methods.
Tübingen: Nar."

24 Wills'in yaklaşımı hakkında bkz.. Hans G. Hönig, Position, Power and Practice: Functonalist Approaches
and Translation Quality Assessment, ss. 6-7.

25 Bu konuda bkz.. Hans G. Hönig. age., ss. 7-8.
26 Mary Snell-Homby. Translation Studies. An Integraled Approach, Amsterdam: Benjamins 1988.
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kendini aynmsalcı yaklaşım taraftarlarınca geliştirilmiş olan kurallara uymak zorun
da hissetmemektedir. Bu bağlamda, geleneksel yaklaşımın dayanak noktası olan ve 
kaynak metne adeta kutsallık isnad eden “eşdeğerlik' kavramı, işlevsele! yaklaşımı 
benimseyen araştırmacılar açısından anlamını yitirmiş bulunmaktadır; çünkü bugün 
artık çeviri olayının, salt olarak dilbilimin kurallarının uygulanmasından çok ötesinde 
bir vakıa olduğu kesinlik kazanmış bulunmaktadır. Şu halde çevirmen, yapacağı çe
viri eyleminde, sadece dilbilimin kurallarım uygulamakla yetinmeyecektir; o, başarılı 
bir çeviri yapıtı ortaya koyabilmek için, diğer alanlara da, örneğin, psiko-linguistik, 
sosyo-liguistik, İletişim, beyin psikolojisi gibi alanlara da yönelmek durumunda kala
caktır.27

Günümüzde işlevsele! yaklaşımı en iyi savunanlardan biri, kuşkusuz, Hans G. 
Hönig’dir. Hönig, 1998 yılında İngilizce olarak yayınlanan “Positions, Poıver, and Pra- 
etise: Funcüonalist Approaches and Translation Quality Assesm enf başlıklı araştır
masında, işlevsele! yaklaşımı çok net bir biçimde sunmuş ve bu yaklaşıma yöneltilen 
eleştirileri yanıtlamıştır. Hönig, geleneksel yaklaşım ile işlevselci yaklaşım arasındaki 
fark lılık la r ı çarpıcı bir tablo28 halinde sunmaktadır:

İŞLEVSELCİ İŞLEVSELCİ OLMAYAN

Çevirmen

M üşterisine sadıktır. 
G örünür olmalıdır.

Çeviri süreci 
olmalıdır

Yazara sadıktır. 
Görünmemelldir.

Erek m etne yönelik

Çevirinin amacı

Kaynak m etne yönelik

Kabul edilebilir İletişim

Çeviride kullanılan 
araçlar

U nguistik eşdeğerlilik

Psiko-sosyolinguistlk 
Metin linguistiği 

(çevirmenin k ara r verme 
yeteneğini destekleme)

Benzetme

Aynm sal Unguistik 
Leksikal sem antik  

(çevirmenin kura lları uygu
lam akla yetinmesi)

(Irmaklardan geçmeyi sağla
m ak üzere köprüler kurm a)

(Irm aklar içinden geçirme)

Yukarıdaki tablodan açıkça görülmektedir ki, işlevselci yaklaşım, çeviri sürecinde, 
kaynak metinden çok çevirmene ve çeviri metnine ağırlık vermektedir. Bu yüzden, 
işlevselci yaklaşım, kaynak metni tahrif edebileceği gerekçesiyle ağır eleştirilere ma-

27 Bu konuda bkz., Hans G. Hönig. age., ss. 9-10.
28 Bkz.. age., s. 14.



XXII S on  Çağn Kur'an

ruz kalmıştır. Aslında bu gerekçe doğru değildir; çünkü lşlevselci yaklaşımı savunan 
yazarlardan hiçbiri, yanlış çeviriyi onaylamamaktadır; aksine doğru çeviriyi bulabil
mesi İçin çevirmene ağır sorumluluklar yüklemektedir. Diğer taraftan gelenekselcl 
yaklaşımın değişik şekillerde sunduğu “eşdeğerlilikT kavramının bir hayal olduğunu 
bugün birçok araştırmacı bilimsel bir biçimde gözler önüne sermiştir.29 Açıkça görül
mektedir ki. Alman dilbilimcileri, Almanya’da çeviri kuramının çeviribillme “Überset- 
zungıvissenschaft” dönüşmesi için çok önemli katkıda bulunmuşlardır.

İngiliz dilinde bu süreç biraz farklı bir seyir izlemiştir. Çeviribilimi anımsatacak 
ilk terim, Eugene A. Nida’m 1964 yılında yayınladığı çeviri kuramını ile eserinin 
başlığında kullanılmıştır; Toıvard a Science o f Translating: With Special Reference 
to Principles and Procedures Involved in Bible Translating (Leiden: E. J. Brill, 1964). 
Ancak Jam es Holmes’in da belirttiği gibi, Nida bu terimi tüm çeviri alanını kapsa
yacak bir ad olarak değil, yalnızca çeviri sürecinin bir yönünü ele almak için kul
lanm ıştır.30 Çeviribilimi ifade etmek için İngilizce en uygun sözcük, studies olarak 
belirlenmiş bulunmaktadır. Özlem Berk, bu süreci şöyle açıklamaktadır;

B u n a  karşılık , İngilizce’de İnsanî bilim ler ve edebiyat bilim lerindeki yeni disiplini ad
lan d ırm a d a  e tk in  o larak  ku llan ılan  stud ies  sözcüğü b u rad a  da  devreye girmiş ve yu- 
k a n d a  say ılan  b ü tü n  öneriler a ra s ın d an  b ugün  transiation stud ies  terim i en  uygun 
terim  o larak  k abu l görm üştür. T ürkçe’de alan ın  u zm an lan  tarafından  “çeviribillnT 
o la rak  ad land ırılan  b u  disiplin  üniversitelerde “M ütercim -Tercûm anlık” adıyla yer al
m ak tad ır .31

B u yeni a raştırm a  alanı İçin genel kabu l görm üş bir ad ın  eksikliğini, disiplinin gelişme
sindek i en  b ü y ü k  engellerden biri o larak  gören ve İngilizce'de transiation studies terimini 
d isip lin in  genel kabu l görm üş adı o larak öneren  ldşi Ja m e s Holmes olm uştur. 1972 
yılında kalem e aldığı “The Name and  N ature of T ransiation Studies" (Çeviribilimin Adı 
ve Doğası) adlı m akalesinde Holmes, sadece disipline b u  yeni adı vermekle kalmamış, 
ayn ı zam an d a  b ir akadem ik çalışm a alanı o larak  çeviribilimin kapsam ım  belirleyen İlk 
şem ayı d a  y ap an  ldşi32 o lm uştu r.33

Şemalar, anlamayı kolaylaştırırlar. Şu halde bize düşen, öncelikle Holmes’in çevi- 
ribilimin kapsamı konusundaki şemasmı sunmaktır:

29 Roger T., Bell, Transiation and Translating: Theory and Practice, London: Longman 1991, s. 6. Zikreden: 
Hussein Abdul-Raof, ffur’an Translaton: Dlscoıırse T exture and Exegesis, Curzon 2001, s. 7.

30 Jam es S. Holmes, The Name and Nature o f Transiation Studies’, Translated Paper on Literary Transiation 
and Transiation Studies İçinde (Amsterdam: Rodopi 1988), 67-80 (69-70). Zikreden: özlem Berk, Kuram
lar Işığında Açıklamalı Çeviribilim TerimcesL Multllingual, İstanbul 2005, s. 20.

31 Bu adlandırmaya İtirazlarımdan İlki, böyle bir adın sadece çevirmenlik mesleğini kazandırmaya yönelik 
bir meslek okulu olduğunu çağnştırması, İkincisi İse buna bağlı olarak, disiplinin bağımsız bir bilim dalı 
olduğunu yok sayması.

32 Holmes, The Name and Nature of Transiation Studies'. Makalenin Türkçe çevirisi için bkz. ‘Çeviribilimin 
Adı ve Doğası', çev. Ayşenaz Koş, ÇevirUbillm) Nedir?: Başkasının Bakışı İçinde, yay. haz. Mehmet Rlfat 
(İstanbul: Dünya, 2004), ss. 165-182.

33 özlem Berk, age.. s. 21.
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Açıkça görülmektedir ki, Holmes, çeviribilimi, öncelikle salt ve uygulamalı çevi- 
ribilim olmak üzere iki ana bölüme ayırmaktadır. Salt bölüm ise öncelikle betimle- 
meli ve kuramsal olmak üzere iki ana bölüme ayrılmaktadır. Betimlemeli çeviribilim, 
çeviri ve çevirme olgularını kendi deneyim dünyamızda karşımıza çıktıkları biçimde 
betimler. Kuramsal çeviribilim de bu olguları açıklamak ve öngörebilmek için genel 
ilkeler oluşturur.34 Daha sonra, Holmes, bu teorik iki bölümü de alt dallara ayırır. 
Bu durum da betimleyici çeviribilimi, ürün, süreç ve işlev odaklı olarak üçe ayırırken, 
kuramsal çeviribilimi ise genel ve kısmî olarak iki alt kısma ayırır. Yine şemada açık
ça görüldüğü üzere, bu iki alt grubu da içlerinde en önemli gelişmelerin gerçektiğini 
ifade ettiği alt dallara ayırır: araç, alan, sınıf, metin türü, zaman, sorun ile sınırlı 
kuramlar.

Uygulamalı çeviribilime gelince, Holmes onu da dört ana başlık altında ele alır: 
Çeviri eğitimi, çeviriye yardımcı olacak araçlar, çeviri politikası ve çeviri eleştirisi.

Yeri gelmişken hemen belirtelim ki, Holmes son olarak, kuramsal, betimlemeli 
ve uygulamak çeviribilim arasındaki ilişkilerin tek yönlü değil iki yönlü (diyalektik) 
olduğunu ve tüm bu alanların birbirleri için malzeme sağladıklarını ve birbirleri
nin bulgularından faydalandıklarını belirtmeye özen gösterir.35 Birçok araştırmacı, 
J . Holmes’in şema şeklinde sunduğu bölümlemeden etkilenmiştir. Bunların başında 
çeviribilimin ile ilgili şemayı daha geliştirmeye çalışan Gideon Toury gelir. O ise şöyle 
bir şema sunar:

34 J. Holmes, age., s. 71. Aktaran: özlem Berk. age.. s. 22.
35 J. Holmes. age., ss. 71-79. Aktaran, özlem Berk, age.. s. 24.
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Çeviribilim

Toury'ye göre, çeviri, hiç şüphesiz çeviribilimin b ü tü n  alanlarının konusudur, 
ancak uygulaması değildir.36 37 38 Toury ayrıca, Holmes'un kuram sal, betimleyici ve uy
gulamalı alanlar arasında eytişimsel olarak nitelediği ilişkiyi farklı bir biçimde ele 
alarak, bir yanda kuramsal ve betimleyici çeviribilimi, diğer yanda ise "uygulamalı 
uzantılar" olarak adlandırdığı alanı görür. Bu iki alan arasındaki ilişki de ona göre 
dolaysız ve tek yönlü değildir. Uygulamak uzantıların her biri asıl çeviribilimden baş
ka farkk alanlardan da beslenir. Örneğin çeviri eğitimi, öğrenme ve öğrenmeyle ilgili 
kuramlarla da beslenecektir, bu  kuram lar ise çeviri planlam ası ya da çeviri eleştirisi 
alanlarında gerekli olmayacaktır.37

D. KUR’AN-I KERİM İN ÇEVİRİLERİ KONUSUNDA 
BATI DAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

a. Batı'da

Orta Çağdan bu yana Batı’da çeşitli dillerde birçok Kur’an  çevirisi yapılmıştır. An
cak, bugün bile arzu edilen çeviriye ulaşılabildiğini söylemek çok güçtür; b u  çeviriler
den özellikle İngiliz dilinde olanlarından birçoğu, kullanm ış olduğu dil bakım ından 
gereksinimlere yanıt vermekten uzak bulunm aktadır. Diğer taraftan  b u  çalışmalar, 
çeviri kuramı açısından değerlendirildiklerinde, dilbilim ve herm enötik konuların
daki gelişmeleri genelde dikkate almadıkları görülmektedir. Bu durum , biraz sonra 
göreceğimiz üzere, özellikle, Türkçe Kur’an  çevirileri için evleviyetle geçerlidir. Çok 
değerli araştırmacı F. Sâkine Eruz,38 konuyla ilgili olarak şu  çarpıcı tespitlerde b u 
lunmaktadır:

36 Gideon Toury, Descrtptlve Translation Studies and beyond (Amsterdam & Phlladelphla: John Benjamlns, 
1995), 17-18. Aktaran: Özlem Berk, age., s. 29.

37 1 Toury. Descriptlve. 18-19. Aktaran: Özlem Berk, age., s. 29
38 Bkz. F. Sâkine Eruz, Çeuiribütm, Çeviriden Çevtrlbûlme, İstanbul 2003, ss. 40-41.
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Kur’an-ı Kerim çevirileri eski çağlardan beri “tercüme", “tefsir" ve yüzyılımızda “meal" 
diye nitelendirilerek karşım ıza çıkar. Ancak Kur'an-ı Kerim tercümelerinde genelde 
Batı'da “Eski ve Yeni Ahid" çevirilerinde olduğu gibi çeviri sürecinde çeviri işlemlerine 
alt yapı o luşturacak ve erek dili geliştirecek bir tartışmaya gidilmemiştir.39 Mamafih bu 
günümüzde dinbilimcilerln çeviri kuramlarıyla ilgilenmedikleri anlamına gelmez. Dinbi- 
limeiler Kur'an-ı Kerim çevirileri üzerine, b u  konuya çağdaş çeviri kuramlarıyla yakla
şan çalışmalarda yapm aktadırlar.40

Çeviri kuramı açısından değerlendirildiklerinde genelde Batı’daki çevirileri İki 
ana başlıkta ele almak mümkündür:

1. Kaynak dile bağımlı olan lafzi çeviriler;

2. Erek dile önem veren çeviriler.

İlk başlıktaki çevirilerin çoğunlukta olduğunu belirtmeye gerek yoktur. Bu çe
virilerin, kaynak dile sadık olmalarından dolayı akıcı olmadıkları belirtilmektedir. 
Özellikle İngilizce çeviriler söz konusu olduğunda, eski ya da yeni dili kullanmak, 
akıcılık ve anlaşılırlık sorununu daha ciddi bir biçimde gündeme getirmektedir. Hus- 
sein Abdul-Raof, Kur’an’m çeviri sorununu, çeviri kuramı doğrultusunda incelediği 
Qur'an Translatıon: Discourse, texture and Exegesis başlıklı eserinde İngilizce Kur’an 
çevirileri ile ilgili şu çarpıcı tespitleri yapmaktadır:

Temelde iki çeşit K uran  çevirisi vardır; bunlardan ilki. Bell (1937)’in, Pickthall (1969)'m, 
Arbeny (1980)’nin, Asad (1980)’ın ve Ali (1983)’in çevirilerinde olduğu gibi arkaik dili ve 
belli bir ölçüde lafzi söz düzenini benimseyen semantik nitelikli çeviridir. Bu lafzi çeviri
ler." kaynak dilin erek dile egemen olmasma olanak veren bir yaklaşım benimsemişler
dir,4I" İkincisi, Akbar (1978)’ın. Irving (1985)’in ve T um er (1997)’in çevirilerinde olduğu 
gibi iletişim a ğ ır lıklı bir çeviri gerçekleştiren ve bu çeviriyi de çağdaş akışkan İngilizce 
ile sunan çeviridir.42

İkinci grupta yer alan çevirmenler, yaptıkları çevirilere yazmış oldukları girişler
de, kendilerinden önce yapılmış olan hemen bütün çevirilerin, -kaynak metne sadık 
kalm aların d a n  dolayı lafzi kalmaya mahkum olmaları ve bu da yetmiyormuş gibi, 
bir de çevirilerde eski İngilizce’yi kullanmaları yüzünden- Allah'ın Kitab’mı anlaşıl
maz kıldıklarını belirtmeye özen göstermişlerdir. Bilindiği gibi, birçok çevirmeni, eski 
İngilizce’yi kullanmaya sürükleyen en önemli etken, çağdaş İngilizce’nin, fiillerde ve 
zamirlerde “sen" kipini kullanmamasıdır.43 Gerçekten de “sen”!! fiillerin ve zamirlerin

GiriŞ

39 Kur'an-ı Kerim çevirileriyle ilgili olarak bkz. Hidayet Haydar, Kur'an-ı Kerimin Tercümesi Meselesi, İstan
bul 1996.

40 Krş. Salih Akdemir http:/www.flwl.rug.ac.be/cle/akdemirl.htm “Kur’an-ı Kerim in Çevirilerinde Dikkate 
Alınmayan önemli Bir Üslup Özelliği Üzerine" başlıklı makalesinde Akdemir, Kuran çevirisini erek odaklı 
İşlevsel çeviri kuramları ve yorumsama yöntemleri çerçevesinde ele almıştır.

41 A.T., Welch, “The translatability of the Qur'an: literary and the theological implication of what the Qur’an 
says about ltself. Davld M. Goldenberg (b.) Translatton of Scrtpture. Phlladelphla: Annenberg Research 
İnsUtute; 1990, s. 272.

42 Husseln Abdul-Raof, age., s. 21.
43 Bu konuda geniş bilgi için bkz., age., ss. 21-23.

http://www.flwl.rug.ac.be/cle/akdemirl.htm
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kullanımının, "sizli fiilleri ve zamirleri duymaya alışmış olan bir İngiliz’in kulağını 
tırmalayıp tırmalayamayacağı konusu çözüme kavuşturulması gereken önemli bir 
sorundur. İngilizce’nin giderek egemen bir dil olması sorunun önemini daha da art
tırmaktadır.

b. Türkiye'de

Türkçe, Kur’an çevirilerin sayısı balonundan en zengin dillerin başında gelebilir; 
özellikle. 60'lı yıllardan sonra çeviri sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir. Bura
da önemli bir soru gündeme gelmektedir: Acaba bu çeviriler ve özellikle en son çıkan
ları, Allah'ın kitabını güzel Türkçe’mize gereği gibi aktarabilmekte midir? Böyle bir 
soruya, uzun yıllar Kur’an’m anlaşılması ve çevirileri konusunda emek vermiş olan, 
vermeye devam eden ve daha da önemlisi bu konuda topluma bilimsel araştırmalar 
sunm uş44 45 olan değerli araştırmacı Dücane Cündioğlu, bizim bir sorumuza bir soru 
daha katarak şöyle yanıt vermektedir:

B aşka bir deyişle, bugün elde dolaşan Türkçe Meâller, d ah a  önceki çalışm alara nazaran  
b ir faikıyet, b ir ü stü n lü k  taşıyorlar mı? Biz b u  suallere, olum lu b ir cevap vermiyoruz.46

Mevcut çevirileri ve özellikle en son olanlarım alanımız bakımından tanımak du
rumunda olan biri olarak Cündioğlu’nun görüşüne katılmamak mümkün değildir. 
Diğer taraftan Cündioğlu’nun, bu olumsuzluğu çeviri alanında sağlıklı bir yöntemin 
olmamasına bağlaması ve böyle bir yöntem saptanmaması durum unda başarılı bir 
çeviri beklenmemesi gerektiğini vurgulaması her türlü takdirin üzerindedir.46

Şu halde tüm sorun yöntem sorunudur. Cündioğlu, araştırmasının “Genel Bir 
Değerlendirme" bölümünde sunduğu 10 maddede yöntemini detaylı bir biçimde sun
muştur. Söz konusu 10 maddenin içeriğine tamamen katılmaktayız. Ancak biz, ye
rimizin sınırlı olması nedeniyle çevirimiz açısından önem teşkil eden belli maddeleri 
burada özellikle zikretmek istiyoruz:

1. Tercüm eler sırasında, Kur’an-ı Kerim’in  b ir ‘sözlü m etin’ o lduğu d ikkate alınm am ak- 
ta, b u  nedenle Kur’an ’m  kendisine özgü dili çevrilmeden kalm aktadır;

9. A rapça ile Türkçe a rasında  aykırılıklar olduğu kadar, yakınlıklar da  vard ır ve b u  d u 
rum un , çeviriye b ir kolaylık sağlayacağı m uhakkaktır. Ancak b u  m ü şte rek  kelime
lerin, A rapça'nın K ur an  sonrası asırlarda  kazanm ış olduğu m an a lan  da  içerdikleri 
düşünülecek  olursa, kelime seçim lerinin titiz b ir biçim de yapılm ası ve farklı m an a
ların  akla  gelebileceği durum larda, -K ur'an’d a  kullanılıyor o lsa bile- b u  kelim elerden 
vazgeçilmesi, çevirinin sıhha ti gereğidir. Ancak m evcut çevirilerde, b u  h u su s a  riayet 
edilmemiş, kelimelerin kullanım ı gelişi güzel yapılm ıştır.

44 Dücane Cündloglünun konumuzla ilgili olarak önemli gördüğümüz eserlerinden bazılar şunlar: Kur’an 
Çevirilerinin Dünyası Kur’an. İstanbul 1999: Dil ve Siyaset Üzerine Söyleşiler, Kitabevi. İstanbul 1998: 
Sözlü Kültürden Yazılı Kültür’e- Anlamın Tarihi, Kitabevi, İstanbul tarihsiz.: Anlamın Buharlaşması ve 
Kur’an, Kitabevi, İstanbul tarihsiz:

45 Dücane Cündioğlu, Mabû Türkçe Kur’an Çevirileri ve Kur’an Çevirilerinde Yöntem Sorunu-Bir Giriş Denemesi
2. Kur’an Sempozyumu, Ankara 1996, s. 237. Kur an çevirilerinde yöntemle ilgili son zamanlarda yayınlanan 
bilimsel bir çaüşma için bkz., Halil Hacımüftüoğlu, Kur’an Çevirilerinde Yöntem Sorunu, İstanbul 2008.



G iriş
XXVII

10. Hiçbir dil. diğerinden daha ü s tü n  değildir; sadece daha farklıdır. Bu bakımdan bir 
düden bir düe yapüan çevirilerde karşılaşılacak güçlükler, dillerin birbirlerinden 
ü stün  olm asından değil, farkı olm asından kaynaklanm aktadır. Türkçe çevirilerde 
görülen başarısızlık, Türkçe'nin yetersizliğiyle İzah edUmek İsteniyorsa da bu makûl 
ve m akbul bir bahane değUdlr. Sorun, mütercimlerin sadece Arapça'ya değü, aynı 
zam anda Türkçe’ye de hâkim  olm am alarından kaynaklanm aktadır.47

Kur'an’ın sözlü bir metin olma özelliği gerçekten de Kur’an'ın doğru anlaşılması 
bakımından kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken bir husustur. Onun bu 
özelliği genelde dikkate alınmadığı içindir kİ, ayetler arasındaki bağlantılar başarılı 
bir biçimde kurulamamaktadır. Kur’an’ın sözlü bir metin olmasının doğurduğu so
nuçlar İle ilgili olarak yapılan en değerli araştırmalardan biri de kuşkusuz, değerli 
araştırmacı Ömer Özsoy’a aittir. Özsöy, “Çeviri Kuramı Açısından Kur an Çevirisi” 
başlıklı araştırmasında, sözlü metin olma özelliği dikkate alınmadığı taktirde, karşı
laşacağımız zorlukları çarpıcı bir dille şöyle İfade etmektedir:

Biz b u  kabulden hareketle, (yani, Kur’an ’ı sözlü b ir m etin değü de b ir yazın m etni olarak 
okuduğumuzda, çifte standartlara yaslanm adıkça açıkça şöyle bir m anzarayla karşıla
şırız:

• Kur’an  metninde çellşküer vardır.

• Kur'an metninde azımsanmayacak ölçüde tekrarlar vardır.

• Kur’an  m etninin kompozisyonunda belli bir m antık yakalam ak m üm kün değildir;

• Ne kronolojik b ir tertiptir,

• Ne konularına göre (tematlk) bir tertiptir,

• Ne de sistem atik b ir tertiptir.

• Buna bağlı olarak, bü tün  olarak Kur’an  metni lç-bütünlüğe sahip olm aktan uzaktır.

• Sure İçi bü tün lük  yoktur.

• Mevcut form un en küçük birimleri olan ayetler büe, her zam an gerçek b ir bü tün lüğe 
tekabül etmemektedir.

Hepsinin ‘bütünsüzlük 'e İndirgenmesi m üm kün olan bu  özellikler, b ir yazın m etni için 
k u su r kabul edilebilecek niteliklerdir.48

Ancak, Kur’an’ın sözlü metin olma özelliği göz önünde bulundurulacak olursa, 
yukarıda zikredilen olumsuzlukların tamamen ortadan kalktığı görülecektir. O hal
de K uranı doğru bir biçimde anlamak istiyorsak, sözlü metni oluşturan arka planı 
göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu da özsoy'un haklı olarak ifade ettiği gibi, 
Kur'an’ın her bir pasajını alt olduğu tarihin içinde okumaya ça lışm a k tır .  Böyle yap
madığımız taktirde yapacağımız İş tesadüfi durumlarda ‘çeviri’ olma niteliğine ulaşsa 
bile, büyük bölümü İtibariyle yeni bir ‘metin lnşası’ndan başka bir şey olmayacak
tır.49

47 Dücane. Cûndloğlu, age. ss. 234-235.
48 Ömer, özsoy. Çeviri Kuramı Açısından Kur'an Çevirisi 2. Kur'an Sempozyumu. Ankara 1996, s. 262.
49 Ömer, özsoy. agm., s. 266.
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Şu halde başarılı b ir Kur'an çevirisi, onun b u  sözlü m etin olma özelliğini göz 
önünde bu lundurm ak  suretiyle, bu  d u rum un  yol açtığı kapalılıkları gidermek üze
re tarih i a rk a  p lana İnmek, orada olayları sanki yaşıyorm uşçasına belirlemeye ça
lışm ak ve sonuçta gerekirse yeni b ir m etin İnşa etmekle m üm kün olur. Eğer ayet
lerin İnişine neden olan tarihi a rka  plan belirlenmeyecek yani tarih i bağlam kuru
lam ayacak o lursa, sa lt Arapça bilgisi İle inen ayetleri doğru olarak anlayabilmek 
as la  söz k onusu  olamaz. Nitekim bağlam  belirlenemediği için birçok ayeti kerime, 
b irazdan örnekleyeceğimiz üzere, yanlış anlaşılm ıştır. M antık ve dil felsefesi konu
larında  yaptığı çalışm alarla günüm üz felsefesine çok büyük  katk ılarda bulunm uş 
o lan  AvusturyalI büyük  d ü şü n ü r  Ludwig W ittgenstein “Anlam bağlamdır" derken 
bu  gerçeğe işa re t etm ektedir. İlk olarak Al-i İm rân su resin in  72-74. ayetleri üzerin
de d u rm ak  istiyoruz. Bu ayetler, m üfessirlerce söz konu su  su ren in  anlaşılm ası en 
zor ayetleri o larak  nitelendirilm işlerdir. Bu güçlüğün, çevirilere de yansım ası son 
derece doğaldır. Bu ayetler 11e İlgili o larak sam im i kanaatim izi belirtm ek gerekirse, 
m üfessirler, o n lan  an laşılır hale getirm ek şöyle du rsu n , yaptıkları birbirleriyle çe
lişkili aç ık lam alar dolayısıyla on lan  hep ten  anlaşılm az kılm ışlardır. Bir açıklamaya 
göre, ayette geçen sözler, Allah’a  a lt olurken, diğer b ir açıklam aya göre Yahudilere 
a it olabilm ektedir. S onuçta  tefsirlerde yer a lan  açık lam alardan, hangisi seçilirse 
seçilsin , ayetlerin  anlam ının  açıklığa kavuştu ru lm ası asla  söz k o n u su  olam am ak
tad ır. Bu ayetleri çevirdiğim sırada, on lan  an lam ak  için harcadığım  zihin çabasını 
b ir ben  bilirim . G örüşler a rasın d an  tu ta rlı olanı bulm ak .... Böyle b ir şey söz konu
su  olam ıyor kİ.. Konuyla ilgili hem en b ü tü n  görüşler çelişkiden hali değildir ki... 
K ısacası, b u  ayetlerle ilgili o larak  b ir çözüme ulaşab ilm ek  için, gece gündüz deme
den  yak laşık  b ir h afta  sürekli b ir biçim de onlar üzerinde d ü şü n ü p  durm uştum . 
S o n u n d a  ku rguyu  kurabildiğim i düşünüyorum . Bu ayetlerin kolay b ir biçim de an 
laşılm asın ın  önünde en  önem li engel, K ur’a n ’ sözlü b ir m etin  olduğu özelliğini göz 
a rd ı e tm ektir. Bu yüzden, ayetlerin  gerisinde y a tan  a rk a  p lan a  nüfuz ederek, nüzul 
o rtam ın a  girip bizzat olayları yaşam ad an  on lan  an lam ak  as la  m ü m k ü n  değildir. O 
halde  ayetleri an laşılır k ılm ak için, nüzu l ortam ı ile ilgili tu ta r lı b ir k u rgu  kurm ak 
gerekir. Ayetler üzerinde derin  b ir biçim de d ü şü n ü ld ü ğ ü n d e  söz k o n u su  kurguyu 
k u rm ak  pek o k a d a r güç o lm asa gerektir. K urgu, bize göre şöyledir: Yahudiler, 
K ur’a n  k a rşıs ın d a  konum ların ı belirlem ek için b ir a ray a  gelm işlerdir. İçlerinden bir 
grup , takiyye yapılm ası, yan i in an ır gibi davranılm ası ve b u  şekilde davranm akla, 
M ü slü m an lan n  bile d in lerinden dönm elerin in  m ü m k ü n  olabileceği g ö rü şü n ü  savu
n u rla rk en , d a h a  rad ikal o lan  b ir g rup  ise b u  yak laşım a k arşı ç ıkm akta ve böyle bir 
yak laşım ın  kendilerin i toplum  nazarın d a  zor b ir d u ru m a  sokacağını sa v unm ak ta
dırlar. Aslm da. K ur’an  dönem inde y aşan an la r , günüm üzde y aşa n a n la r  için de canlı 
ve ib ret verici b ir ö rnek  teşkil e tm em ekte m idir? O laya b u  k u rgu  d o ğ ru ltu su n d a  ba
kıldığında tüm  ayetler b irden  an laşılır ha le  gelm ektedir. A slında çevirm ene düşen  
de geçm iş ile g ünüm üz a ra s ın d a  an lam  köprüleri k u rm ak  değil m idir? Şimdi, söz 
k o n u su  ayetlerin  çevirisini, böyle b ir an lam  k ö p rü sü  k u rm ad an  su n a n , yine yeni 
sayılabilecek b ir b a şk a  çeviriden sunalım :



Ehl-i kitaptan bir güruh birbirlerine, şöyle dediler: “Şu Müslümanlara İndirilen Kitaba 
günün başlangıcında (zahire) im an edin, sonunda da inkar edin, olur kİ onlar da şüp
heye düşüp  dinlerinden dönerler. Ve bir de kendi dininize tabi olandan başkasına sakın 
ha güvenmeyin!" Ey Resûlüm. De kİ: “Doğru yol, Allah'ın yoludur" Yine onlar kendi 
aralarında : “Size verilen vahyin, başkalarına da verildiğine veya Rabbinizin huzurunda 
Müslümanların karşı delil getirip sizi mağlup edeceklerine inanmayın" derler. De kİ: 
“lü tuf Allah'ın elindedir, dilediğine ihsan  eder. Allah’ın lütfü boldur, her şeyi hakkıyla 
bilir. Rahmetini, nübüvvetini dilediği kuluna has kılar... Allah büyük lütuf ve inayet 
sahibidir." [ 3 Al-i İmrân, 72-74; Suat Yıldırım]

Söz konusu ayetler, öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından gerçek
leştirilmiş olan bir çeviride ise şu şekilde çevrilmişlerdir:

Ehl-l Kitaptan bir grup, şöyle dedi: “Müminlere indirilmiş olana sabahleyin (görünüşte) 
inanıp akşamleyin inkâr edin. Belki onlar (böylece dinlerinden) dönerler. Sizin dinini
ze uyanlardan başka hiçbir kimseye İnanmayın." (Resûlüm!) De ki: Doğru yol ancak 
Allah'ın yoludur. Yine (onlar, kendi aralarında söyle dediler:) “Size verilenin benzerinin 
başka herhangi bir kimseye verildiğine, yahut Rabbinizin huzurunda onların size karşı 
deliler getireceklerine de (inanmayın)." De kİ: “Lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu 
dilediğine verir. Allah'ın rahmeti geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilir..."

Komisyon, ayetleri bu şekilde çevirdikten sonra, 73. ayet-i kerime ile ilgili şu açık
lamayı yaparlar:

Müfessir Râzi’nin Kur’an'da anlaşılması en müşkil ayetlerden bir olduğunu belirttiği bu 
ayetin “en yü 'tâ....” İle başlayan kısmı şöyle de anlaşılmıştır: “Ey ehl-l kitap!) Bir kimseye 
(Hz. Muhammed'e) size verilenin benzeri verilir diye mi (böyle) karşı çıkıyorsunuz)? Ya
h u t onlar (Müslümanlar) Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirecek diye mİ (böyle 
davranıyorsunuz)?")

Dikkat edilecek olursa, bu çevirilerde Allah'a alt sözlerin kolaylıkla Yahudilere is
nat edildiğini görürüz. Bütün bunların nedeni, kurgunun düzgün kurulamamasıdır. 
Şimdi doğru olduğuna inandığımız çeviriyi, öncelikle üslup özelliğine dikkat etmeden 
okurların dikkatine sunuyoruz:

Kitap ehlinden bir grup (diğer bir gruba): “İnananlara indirilene, günün başında inanın, 
sonunda da inkar edin ki, onlar da (inançlarından) dönsünler" (derlerken), (diğer bir 
grup da onlara): “Dininize uyanlardan başkasına asla inanmayın; aksi halde onlar (bu 
tü r  davranışlarınızı) Allah nezdinde (halk arasında) aleyhinize delil olarak kullanırlar" 
demektedirler. De kİ: “Doğru yol, Allah ın (belirlemiş olduğu) doğru yol, size verilmiş ola
nın aynen bir başkasına da verilmesidir." Yine de kİ: “Kuşkusuz, lütuf Allah'ın elindedir: 
onu dilediğine verir. Allah (lütufu) çok geniş olan, çok bilendir. O, sevgi ve rahmetini 
dilediğine ayırır. Allah çok büyük lütuf sahibidir."

Şimdi söz konusu ayetleri, üslup özelliğini göz önünde bulundurarak Türkçeleş
tiriyoruz:

Kitap ehlinden bir grup (diğer bir gruba): “İnananlara indirilene, günün başm da inana
lım, sonunda da inkar edelim kİ, onlar da (İnançlarından) dönsünler" (derlerken), (diğer
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bir grup da onlara): ‘Dinimize uyanlardan başkasına asla inanmayalım; aksi halde onlar 
(bu tü r davranışlarımızı) Allah nezdinde (halk arasında) aleyhimize delil olarak kullanır
lar" demektedirler. De ki: “Doğru yol. Allah'ın (belirlemiş olduğu) doğru yol, size verilmiş 
olanın aynen bir başkasına da verilmesidir." Yine de ki: “Kuşkusuz, lütuf Allah'ın elinde
dir; onu dilediğine verir. Allah (lütufu) çok geniş olan, çok bilendir. O, sevgi ve rahmetini 
dilediğine ayırır. Allah çok büyük lütuf sahibidir.”

öyle sanıyoruz kİ, çeviri, kurgu İle birlikte üslup özelliği dikkat alındığında, daha 
anlamlı bir hale gelmektedir. Daha da önemlisi Allah'ın sözleri Yahudilere isnat edil
memiş olmaktadır. Görebildiğimiz kadarıyla, şu ana kadarki yapılmış olan çeviri
lerde, gerek kurgu gerekse üslup bakımından ayeti bizim çevirdiğimiz gibi çeviren 
olmamıştır.

Bağlamın doğru kurulamadığı ve bu yüzdende yanlış anlaşılmaya devam edildiği 
ayetlere örnek olarak el-A’râf suresinin 31-32. ayetlerini sunalım. Genelde müter
cimler, ayetleri bağlamı dikkate almadan şu şekilde çevirmektedirler:

31. Ey Ademoğullan! Her mescitde ziynetinizi takının (güzel ve teiniz giyinin). Yiyin 
için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez. 32. De ki: “Allah'ın, kullan 
için yarattığı zîneti ve temiz nzkı kim haram  kılmış?" De ki: “Bunlar, dünya hayatında 
mü'minler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk 
için âyetleri, ayn ayn açıklıyoruz.” [DİB çevirisi]

Bağlamı dikkate alarak söz konusu ayeti şu şekilde çevirebiliriz:

31-32. Ey Ademoğullan! İbadet etmek üzere (Kabe’ye) her girişinizde, (oraya çıplak ola
rak  girmeyin), elbiselerinizi giyin; yiyeceklerinizi yiyin ve içeceklerinizi de için; am a sakın 
[Allah'ın size helal kıldığı yiyecekleri yasaklama konusunda] aşırılığa kaçmayın; çünkü 
O, aşırılığa kaçatılan sevmez. O halde de ki: “Allah’ın kullan için yarattığı elbiseyi, teiniz 
ve güzel nzıklan yasaklayan kimdir?" De ki: “Onlar, dünya hayatında, (hem inananlar 
hem de inanmayanlar), kıyamet gününde ise sadece inananlar içindir.” İşte Biz, bilen bir 
halk için ayetlerimizi ayrıntılı bir biçimde böylece açıklıyoruz.

Bağlamı kurmak bazen gerçekten de çok güç olabilir. Bunun nedeni, açıklama 
kasdı ile konulan itirazî cümleleri temel cümle yapısından ayırmanın son derece zor 
olmasıdır. İtirazî cümleler, ana cümleler ile karıştırıldığında, bağlamdan kopulacağı 
ve dolayısıyla ayetlere taşıyamayacağı anlamlar yükleneceği açıktır. Söz konusu du
rum, Nisa suresinin 150’den 160’a kadar olan ayet-i kerimeler için geçerlidir. Söyle
diklerimizin daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle söz konusu ayetlerinin çevirilerini 
bağlamı dikkate almayan bir çeviriden sunuyoruz:

150. 151. O kimseler ki ne Allah’ı tanırlar ne resullerini ve o kimseler ki Allah’ı tanıdı
ğım iddia edip resullerini tanımayarak, Allah ile elçilerini birbirinden ayırmak isterler 
ve o kimseler ki “resullerin bazısma iman ederiz, bazısını reddederiz" derler ve böy
lece iman ile küfür arasında bir yol tutm ak isterler. İşte bunlar gerçek kâfirlerin ta 
kendileridir. Biz de kâfirler için zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık. 152. Allah’a 
ve resullerine im an edip o elçiler arasında hiçbir ayrım yapmayanların mükâfatları
nı ise Allah ileride verecektir. Allah gafurdur, rahim dir (çok affedicidir, merhamet ve



İhsanı boldur). 153. Ehl-1 kitap senden, kendilerine gökten bir kitap İndirmeni İsti
yorlar. Bu cahilliklerini çok görme! Nitekim daha önce Musa'dan bundan da fazlasını 
İstemişlerdi ve: "Allah’ı bize açıktan gösteri" demişlerdi. Bunun üzerine de, zulümleri 
sebebiyle onlan yıldırım çarpmıştı. Daha sonra kendilerine açık mûclzeler ve deliller 
gelmesini müteakip bu sefer tuttular buzağıyı tanrı edindiler. Derken onlar tövbe edin
ce, bunu da bağışladık. Ve Mûsâ'ya da onlar üzerinde aşikâr bir nüfuz ve kudret ver
dik. 154. Verdikleri sözde durmalarını pekiştirmek İçin, dağı üzerlerine kaldırdık da 
onlara: "Secdelere kapanarak o kapıdan girin!" dedik. Bir de onlara: “Cumartesi günü 
av yaparak, İlahî yasağı aşmayın” deyip bu hususta kendilerinden ağır teminat aldık.
155. 156. 157. 158. İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın âyetlerini İnkâr etmeleri, pey
gamberleri haksız yere öldürmeleri ve “kalplerimiz perdelidir” demeleri -kİ kalpleri per
deli yaratılmış olmayıp, Allah inkârcılıklan sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar 
pek az İnanırlar- yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir İftira atmaları ve “Biz 
Allah'ın resulü(l) Meryem oğlu Mesih îsâ’yı katlettik" demeleri yüzünden, onların başla
rına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik, Oysa onlar îsâ’yı öldüreme- 
diler, asamadılar da! Öldürülen başkası idi, lâkin kendilerine ona benzer gösterildi. îsâ 
hakkında ihtilafa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri 
yoktur, zanna tâbi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. 
Doğrusu Allah onu kendi katma yükseltti. Allah aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam 
hüküm ve hikmet sahibidir). 159. Ehl-i kitaptan hiç kimse yoktur kİ ölmeden ona inana
cak olmasm. Kıyamet günü gelince de o, onların aleyhinde şahitlik edecektir. 160. 161. 
Hasılı o Yahudilerden taşan bir zulüm, insanları Allah yolundan menetmeleri, ken
dilerine yasaklanmış olmasına rağmen faizi almaları, halkın mallarım haksızlıkla 
yemeleri yüz ündendir ki Biz, kendilerine daha önce helâl kılınan bazı tem iz ni
metleri haram kıldık ve içlerinden kâfir kalanlara can yakıcı azap hazırladık. 162. 
Fakat onlardan geniş ilmi olanlar İle müminler, hem sana İndirilen Kur’an’a, hem de 
senden önce indirilen kitaplara İman ederler. O namaz kılanlar, zekât verenler, Allah’a 
ve âhirete hakkıyla iman edenler var ya, İşte onlara yarın büyük mükâfat vereceğiz. 
[Suat Yıldırım Çevirisi]

Açıkça görülm ektedir ki, Yahudiler, Allah’a  im an ko n u su n u  elçilerine im an  k o n u 
sundan ayn  tu tm ak  çabası içindedirler. Ancak Allah onların  b u  yaklaşım ını Kendini 
inkâr ile b ir tu tm ak tad ır. Yüce Allah, sü rdü re  geldikleri b u  inkarcı ve isyankar tu 
tum larından ö tü rü , Peygam berlik görevini onların  tekelinden çıkarm ış ve onu  Arap- 
lardan olan Hz. M uham m ed’e uygun görm üştür. Y ukarıdaki ayetler, Peygam berlik 
görevinin Y ahûdî soyundan  alınm a nedenleri üzerinde vurgu yapm aktad ır. B u n u n la  
birlikte bu  nedenler, itirazı cüm leler ile birlikte zikredildiğinden, nedenleri b ir  b ü tü n  
halinde görebilm ek kolay o lm am aktadır. Biz söz k o n u su  nedenleri içeren  cüm leleri, 
itirazı cüm lelerden ay ırarak  su n m an ın  an lam  açısından  son  derece önem li o lduğunu  
düşünüyoruz. K anaatim izce nedenleri s ıra  ile ş u  şekilde sunabiliriz:

Ancak, Biz. onların içindeki inkarcılara, sözlerini tutmamalarından, Allah'ın ayetlerini 
inkar etmelerinden. Peygamberleri haksız yere öldürmelerinden, “kalplerimiz perdelidir" 
demelerinden, (gerçeği) inkar etmelerinden, Meryem'e çok çirkin bir iftirada bulunma
larından, "Allah Elçisi Meryem oğlu Mesih’i öldürdük" demelerinden, birçok kimseyi 
Allah yolundan alıkoymalarından, yasaklanmış olmalarına rağmen faiz almalarından ve



insanların mallarını haksız yere yemelerinden DOLAYIDIR Kİ, çok acı veren bir azap 
hazırlam ıçızdır.

Bold İbareler, 161. ayet-i kerim ede geçmektedir. Bağlamı tam  olarak kurabilmek 
için, onların içindeki inkarcılara, ibaresini nedenleri başm a koym ak du rum unda kal
dık.

Şim di ku rguyu  İtirazı cüm lelerle birlikte sunalım :

150-162. "Elçilerden bir kısmına inanır bir kısmım da inkar ederiz” demek suretiyle, 
Allah'a (iman konusunu) elçilerine (iman konusundan) ayırmak ve böylece (Allah elçile
rine inanma konusunda) ara bir yol edinmek istemelerinden dolayı hem Allah'ı hem de 
elçilerini inkar konumuna düşmüş olanlara gelince; işte onlar, gerçekten inkar eden
lerdir. (Bundan dolayıdır ki,) Biz, o inkar edenler için, aşağılayıcı bir azap hazırladık.50 
Bununla birlikte, Allah’a ve ar alarmda hiçbir ayırım yapmadan elçilere inananlara da 
gelince: onlar, Allah'ın kendilerine ödüllerini vereceği kimselerdir. Allah çok bağışlayan, 
çok müşfik olandır. Kitap ehli, senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istemek
tedirler. Musa'dan ise, bundan daha da büyüğünü isteyerek: “Bize Allah’ı açıkça göster” 
demişlerdi. O zaman, zulümlerinden dolayı, derhal onlan yıldırım çarpıvermişti. Yine 
onlar, kendilerine açık deliller geldikten sonra da buzağıyı tanrı edinmişlerdi. Fakat Biz, 
bunu da affetmiş ve Musa’ya apaçık bir güç vermiştik. Söz vermelerinden dolayı, Tur u 
üzerlerine kaldırmış ve onlara: “Kapıdan selam vererek girin” demiştik. Yine Biz, onlara: 
“Cumartesi yasağını çiğnemeyin” demiş ve onlardan çok ağır bir söz almıştık. Ancak, 
Biz, onların içindeki inkarcılara, sözlerini tutmamalanndan, Allah’ın ayetlerini inkar et
melerinden, Peygamberleri haksız yere öldürmelerinden, “kalplerimiz perdelidir” demele
rinden -Hayır; bilakis, Allah, inkarlarından ötürü, onların kalplerini mühürlemiştir. Bu 
yüzden onlar, çok az şeye inanırlar.- (gerçeği) inkar etmelerinden, Meryem'e çok çirkin bir 
iftirada bulunmalanndan, “AUah Elçisi Meryem oğlu Mesih'i öldürdük" demelerinden. - 
oysa onu ne öldürmüşler ne de çarmıha germişlerdir; fakat, o, onlara öyle görünmüştür. 
Onun hakkında görüş ayrılığına düşenler, gerçekten de onun hakkında kuşku içinde 
bulunmaktadırlar. (Bu yüzden) onların bu konudaki bilgileri sadece zanna tabi olmak
tan ibarettir; nitekim onu öldürdüklerinden emin değildirler. Fakat Allah onu kendisine 
yükseltmiştir; çünkü Allah çok güçlü olan, çok bilge olandır. Kitap ehlinden hiç kimse 
yoktur ki. ölümünden önce ona (İsa’ya) inanmış olmasm. O, kıyamet gününde, onlar 
aleyhinde tanıklık edecektir. Yine Yahudi olanlardan bir kısmının (etmiş olduklan) zu
lümden dolayı, onlara, daha önceleri kendilerine helal kılınmış olan temiz yiyecekleri ya
saklamıştık.- birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymalarından, yasaklanmış olmalanna 
rağmen fa iz  almalarından ve insanların mallarını haksız yere yemelerinden DOLAYIDIR 
Kİ, çok acı veren bir azap hazırlamışızdır. Bununla birlikte, içlerinden ilimde derinleşmiş 
olanlara, sana ve senden önce indirilmiş olana inanan inananlara, namazı kılanlara,

50 Dikkat edilecek olursa, Yüce Allah, bu  ayet-i kerimede elçilerinden herhangi birinin inkar edilmesini, 
kendini inkar ile bir tutm aktadır. Ayet-t kerimede vurgulanm ak istenen gerçek budur. B ununla birlikte, 
çeviriler, genelde, m etne bağlı kaldıktan için, anlaşılm ası güç örnekler sunm aktadırlar. Biz burada bun
lardan, birini zikretmekle yetinm ek istiyoruz: “Allah ve Peygamberlerini inkar edenler, Allah ve Peygam
berleri arasım  açm ak isteyenler, bazılarma inanır, bazılarını da  inkar ederiz diyenler ve (iman ile küfür) 
arasında bir yed tu tm ak isteyenler... işte  gerçekten kâfir olanlar bunlardır. Ve biz, (böyle) kâfirler için zelü 
edici bir azâb  hazırladık. ’
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rekatı verenlere. Allah'a ve ahiret gününe inananlara gelince: onlar. Allah'ı^ kendilerine 
çok büyük bir ödül vereceği kimselerdir.

k
l  Biz çevirimizde, nedenleri bildiren ana cümlelerin, iürazi cümleler arasında kay

bolmaması için, italik olarak yazılmasını uygun gördük. Bağlamı doğru kuramayan 
hemen tüm çevirilerin içine düştüğü korkunç hatalara dikkat çekmek çok büyük bir 
önem arz etmektedir. Örneğin yukarıda zikrettiğimiz çeviriye ve hem de diğer bütün 
dillerdeki çevirilere göre. Yüce Allah, "o Yahudilerden taşan bir zulüm, insanları Al
lah yolundan menetmeleri kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen faizi almaları 
halkın mallarını haksızlıkla yemeleri yûzündendir ki Biz, kendilerine daha önce helâl 
kılman bazı temiz nimetleri haram kıldık." diyebilmektedir. Yüce Allah, zulmetme, 
insanları Allah yolundan alıkoyma, yasaklanmasına rağmen yine de faiz alma ve 
insanların mallarım haksız yere yeme gibi son derece ağır suçlar için aslında helal 
olan bazı yiyecekleri yasaklama cezası öngörmüş olmaktadır!!! Kur’an'da sadece faiz 
almanın cezasının Allah ve Elçisine savaş ilan etmek olduğu düşünülecek olursa, 
içine düşülen hatanın ne denli vahim olduğu açıkça görülür. Temennimiz, Kuran 
çevirilerinin böylesine korkunç hatalardan bir an önce arındırılmasıdır.

Bilindiği gibi, Kur'an-ı Kerim indeki ayetlerin bugünkü şekliyle numaralandınl- 
ması sonraki dönemlere aittir. Ayetleri, ayet numaralarım göz önünde bulundura
rak çevirmek, gerek Türkçe'nin söz diziminden gerekse Kur'an’m sözlü bir metin 
olmasından ötürü, bazen anlamın kaybolmasına ve hatta yanlış anlaşılmasına yol 
açabilir. Bu yüzden biz, çeviride, ayetlerin numaralandırmasını, anlama zarar vere
ceği durumlarda dikkate almamaya özen gösterdik. Önemli olan, ayetlerin anlamım 
doğru ve bir bütünlük içinde sunmaktır. Nitekim yukarıda zikrettiğimiz örnekler bu 
konuda ne denli haklı olduğumuzu açık bir biçimde gözler önüne sermektedir. Bu 
konuda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz.

Burada bir gerçeği vurgulamak çok büyük bir önem arz eder: Her çeviri bir yo
rumdur. Sonuçta çevirinin bir yorum olduğu hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Şu 
halde çevirmen, işlevselci yaklaşımdan söz ederken gördüğümüz üzere, okurunu 
Kur'an’m gerçek dünyasına götürecek köprüler kurmak durumunda değil midir? Bu 
balamdan Kur'an’a ulaşmak için metin inşa etmekten korkmamak büyük bir önem 
taşır. Dikkat edilmesi gereken sadece ve sadece yapılan çevirilerin bir yorum olduğu
nu unutmamak ve dolayısıyla yorumlan asla kutsamamaktır. İşlevselci yaklaşımın, 
çevirmene sorumluluğunu taşımak koşuluyla büyük özgürlükler tanıması asla bir 
rastlantı değildir. Ancak bu çevirmen, gizli biri de olmamalıdır. Okur, onun konuyla 
ilgili derinliğini ve düzeyini bilmek durumundadır. Çünkü tehlikeli akarsular üzerin
den onun kuracağı anlam köprüleri sayesinde geçecektir. Şu halde ona güvenmesi 
gerekir. Güven uyandırmanın koşulu da bellidir: İlimde derinleşmek ve takva boyu- 

• tuna erişmek...

Çeviride, hemen bütün tefsir kaynaklarından ve çeşitli dillerdeki birçok çeviriden 
J yararlandık. Çeviriler içinde en çok yararlandığımız, Muhammed Esed’in, The Mes-
t
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sage of The Qur’ân adh çevirisi olmuştur. Esed’in, İbn Abbas'm bir yorumuna daya
narak “Takva" kavramında getirdiği derinlik her türlü takdirin üzerindedir. Esed, söz 
konusu kavramı, "God consciousness" yani Allah bilinci olarak ifade etmiştir. Biz de 
çevirimizde onun yaklaşımını benimsedik. Baü dilleri içinde, çok uzun araştırmalara 
dayanan çeviri Regis Blachere51 ile Rudi Paret’e52 aittir.

SONUÇ

Son zamanlarda, dilbilim ve özelikle çeviri kuramı konusundaki ortaya çıkan yeni 
yaklaşımlar, geleneksel yaklaşımların varoluş nedenlerini sorgular niteliktedir. Özel
likle çeviri konusundaki işlevselci yaklaşım, günümüzün gereksinmelerine daha iyi 
yanıt vermesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Bu yaklaşım, eleştirel-fel- 
sefî hermenötik’in katkılarıyla daha da işlevsel hale gelecektir.

Kur’an çevirileri konusunda da gerek Batı'da gerekse ülkemizde sevindirici geliş
meler yaşanmaktadır. Çalışmaların özellikle yöntem konularında ağırlık kazanması 
her türlü takdirin üzerindedir. Eleştirel-felsefî hermenötiğe dayalı işlevselci bir çe
viri kuramı, halkımıza çok uzun zamandan beri özlemini duyduğu Kur’an çevirisini 
sunma konusunda en güvenilir yoldur. İşte biz, topluma sunduğumuz yeni çeviride, 
böyle bir yöntemi uygulamaya çabaladık. Kur’an’ın anlamını günümüz insanına doğ
ru bir biçimde aktarmada, bir nebze de olsa başarılı oldu isek, kendimizi bahtiyar 
addederiz. Hiçbir zaman unutmamak gerekir ki, başan sadece Allah’tandır.

51 Bkz. R6gls Blachere, Le Coran. (al-Qor'ân), Paris, 1966.
52 Bkz. Rudi Paret, Der Koran, Übersetzunç, 5. b.. Stuttfiart.1989.



Fatiha ve Bahara Sûreleri. Cüz 1. Sûre 1-2 1
1. FATİHA SÛRESİ 
[Mekke'de İnmiştir ve 

7 ayetten oluşm aktadır.]
l. Çok Seven, Çok Müşfik Olan Al

lah’ın Adıyla,
2-4. Övgü; âlemlerin Rabbi olan. Çok 

Seven, Çok Müşfik olan, hesap günü
nün  sahibi bu lunan Allah içindir.

5. Yalnız Senin için ibadet eder1 [ça
lışır] ve [bundan dolayı da] yalnız 
Senden yardım  dileriz.

6-7. [O halde, ey Allah’ım!] Sen bizi 
doğru yola, gazaba uğram ış o lan
ların  ve sap an la n n  yo luna değil, 
kendilerine nim et verm iş oldukları
n ın  yoluna ulaştır.

2. BAKARA SÛRESİ 
[Medine’de inm iştir ve 

286 ayetten  o luşm aktadır.]
Çok Seven, Çok M üşfik O lan A llah'ın 

Adıyla.
1. Elif, Lâm, Mim.

2. İçinde hiçbir k u şk u  olm ayan b u  
kitap, Allah bilincini içlerinde canlı 
tu tan la rı doğru yola u la ş tıran  [bir ki- 
tap]tır.

3. Onlar, gayba inanırlar, nam azı k ı
larlar, kendilerine verm iş olduğum uz 
nzık lardan  [Allah yolunda] harcarlar;

4. S an a  indirilm iş o lan lara  d a  se n 
den  önce indirilm iş o lan lara  d a  in a 
nırlar. O nlar ahiret[in  varlığından] 
kesin  o larak  em in olanlardır.

5. İşte onlar, R ableri ta ra fın d an  
doğru yola u laştırılan la rd ır. İşte o n 
lar, k u r tu lu şa  erenlerdir.

1 Sami'dillerinde abd" kökünün asıl anlamı, “yapmak, meydana getirmek, çalışmak, üretmek"tlr. “Kulluk 
etmek anlamı ise türev bir anlamdır. Ancak Arapça sözlükler, kökün asıl anlamı yerine türev anlamı kök 

_ alarak ^tokmaktadırlar. Bu ise, bize göre, Kur'an bağlamında isabetli bir yaklaşım değildir. Bu 
yüzden biz, köke gerekmediği yerlerde asla “kulluk etmek" anlamı vermemeye özen gösterdik. Çeviride, 
Arapça sözcüğü kullanmayı yeğledik. Ancak, bu sözcük Türkçe’de anlam daralmasına yol açtığı İçin, pa
rantez içinde kökün kök anlamını hatırlatmayı gerekli gördük.
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6-7. Kuşkusuz, nankörleri uyarsan 
da uyarmasan da farketmez; onlar 
inanmayacaklardır. Çünkü Allah on- 
lann kalplerini ve kulaklarını mü- 
hürlemlştir. Gözlerinde ise perde 
vardır. Onlar için çok büyük bir azap 
olacaktır.

a  İnsanlar arasında, inanmadıkları 
halde, “Allah’a ve ahiret gününe 
inandık." diyenler vardır.

a-ıo. [Böyle demekle güya] Allah’ı ve 
inananları aldatırlar; oysa kendile
rinden başkalarını aldatmazlar. Ama 
onlar [bunun] bilincine varmazlar.
Çünkü kalplerinde hastalık vardır.
[Sergiledikleri bu aldatmacı ve inkar
cı tutumlarından dolayı] Allah onla
rın hastalıklarım daha da artırmıştır.
İşte yalan söyledikleri içindir ki, on
lar İçin can yakıcı bir azap olacaktır.

11. Onlara; “Ülkede bozgunculuk 
yapmayın.” denildiği zaman, onlar:
“Hayır! Biz ancak düzeltiyoruz.” der
ler.

12. Ancak gerçek şudur ki, onlar, 
bozgunculuk yapanlardır; am a [bu
nun] bilincine varmazlar.

13. Onlara: “İnsanların inandıkları 
gibi inanın!" denildiği zaman, onlar: 15- [Aslında] onlan, taşkınlıkları içinde bo- 
“Biz akılsız insanların inandıkları gi- çalar bir durum da bırakm ak suretiyle, Allah 
bi mi inanıyoruz?” derler.’ Gerçek onlarla eğlenir.
şudur ki, onlar, aslında akılsız olan- 16 jşj-e doğru yola karşılık sapıklığı satın al
lardır. Ancak onlar |bunu] bilmezler. ^  olanlar bunlardır. [Bundan dolayıdır ki],

14. İnananlarla karşılaştıkları za- ne ticaretleri onlara bir kazanç sağlamıştır ne 
man, [onlara]: “İnandık." derler. Şey- de onlar doğru yolu bulmuşlardır.

“*=35=gİ
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tanlarıyla baş başa kaldıklarında ise, “Kuş
kusuz ki, biz sîzlerle beraberiz, biz sadece on
larla eğleniyoruz.” derler.

Biz, bağlama daha uygun düştüğü İçin, burada Talat Koçyiğlt hocamızın çevirisini esas aldık. Genelde, 
mütercimler ayeti şu şekilde çevirmektedir: Onlara: "İnsanların İnandıktan gibi siz de inanın. “ dense, ‘O 
beyinsizlerin inandığı gibi İnanır mıyız?" derler.



Bakara Sünesi. Cüz 1. Sûre 2
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17. Onların durum u, ateş yakmak isteyen 
kimsenin durum u gibidir. [Ancak yakılan] 
ateş, etrafını aydınlattığı an, Allah onların 
ışıklarım [derhall giderivermiş ve onlan gör
mez bir halde karanlıklar içinde bırakıver- 
miştir.

18. [Onlar] sağırdırlar, dilsizdirler, kördür
ler; bu yüzden, [artık] geri dönmezler.

19. Yahut [onların durumu], gökten, karan
lıklar, gök gürültüsü ve şimşekle birlikte bo
şalan yağmura [yakalanmış olan] kimsenin 
durumu gibidir; öyle ki, onlar, yıldırımların 
[yol açtığı] ölüm korkusu yüzünden parm ak

larını kulaklarına tıkarlar. [İşte] Al
lah, nankörleri [böyle] Kuşatmakta
dır.

20. Şimşek nerede ise gözlerini ah- 
verecek. Şimşek onlara ışık verdiği 
sürece, ışığında yürürler; [şimşeğin 
kaybolması sonucu] üzerlerine k a 
ranlık çöküverince de [oldukları yer
de] kalakalırlar. Allah dileseydi, ku 
laklarını sağır, gözlerini de kör eder
di. Kuşkusuz ki, Allah her şeye gücü 
yetendir.

2 1 . Ey insanlar! Sizi ve sizden önce
kileri yaratan Rabbinize ibadet edi
niz [O’nun için çalışınız] ki, Allah b i
lincine varasınız.

22 . Sizin için, yeryüzünü bir döşek, 
göğü de [onun üzerine] çatı kılan, 
gökten su  indirip onunla size nzık 
olmak üzere, ürünler çıkaran O’dur. 
O halde bile bile Allah’a eşler koşm a
yın!

23-24. Eğer kulum uza indirdiğimiz
den kuşku içinde iseniz, o taktirde 
onun gibi b ir sûre  getirin! Eğer doğ
ru sözlü iseniz, Allah’tan  başka şa 
hitlerinizi [bilgilerine ve görüşlerine 
güvendiğiniz kimseleri] de çağırın! 
Eğer [bunu] yapm azsanız -ki, asla 
yapamayacaksınız- o halde yakıtı in 
san lar ve taşlar olan, nankörler için 
hazırlanan ateşin bilincinde olun!
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25. İnanan ve iyi işler yapan kimse
lere, altlarından ırmaklar akan cen
netlerin, onların olacağım müjdele! 
Orada her ne zaman kendilerine nzık 
olarak bir ürün verilse, “Bu, bize da
ha önce verilmiş olandır.” derler. 
Çünkü, bu, onlara [dünyadakine] 
benzer olarak verilmiştir. Orada on
ların tertemiz eşleri olacaktır ve onlar 
orada sürekli olarak kalacaklardır.

26-27. Kuşkusuz ki, Allah, bir sivri
sineği, [hatta] ondan da küçüğünü 
örnek olarak sunmaktan çekinmez. 
İnananlar, bunun Rablerinden gelen 
bir gerçek olduğunu bilirler. Nankör
ler ise: “Allah, böyle bir örnek ile ne
yi kastetti?" derler. Allah bu [ömekl 
ile birçok kimseyi saptırır, birçok 
kimseyi de doğru yola ulaştırır.2 Oy
sa [Allah] bu [örnek] ile yoldan çık
mış olanlardan başkasını saptırmaz. 
Onlar, Allah’a kesin olarak söz ver
dikten sonra, sözlerinden dönerler, 
Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini 
ayırırlar ve ülkede bozgunculuk ya
parlar: İşte onlar, zarara uğrayacak 
olanlardır.

28. Nasıl olur da ölü iken sizi diriltmiş olan, 
daha sonra sizi [tekrar] öldürecek ve tekrar 
diriltecek olan ve sonra da kendisine döndü
rüleceğiniz Allah’a  karşı, nankörlük  edersi
niz?

29. Yeryüzünde ne varsa  hepsini sizin için 
yaratan , sonra göğe yönelip onu yedi gök ola
rak  düzenleyen O’dur. O, h er şeyi çok iyi bi
lendir.

2 Talat Koçyiglt. genelde, Allah’a İsnat edilen sözleri münafıklara atfederek, söz konusu ayet-i kerimeyi şöy
le çevirmektedir: "Gerçekte Allah, bir sivrisineği hatta ondan daha küçüğünü mesel olarak irad etmekten 
sakınmaz. İman edenler bilirler k i o, Rablanndan gelen bir haktır. Kâfirler ise. “Allah bu meselle ne kas 
dediyor? Bununla (güya) çok kimseyi saptırıyor; çok kimseye de hidayet ediyor’ derler. (Oysa Allah), o me
selle,/âşıklardan başkasını saptırmaz."
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30. H ani b ir zam an lar Rabbin meleklere: 
“Ben yeryüzünde b ir halife yaratacağım .” de
m işti de on lar da: “Bizler seni överek teşb ih  
ve takd is edip d u ru rken . Sen, o rada bozgun
cu luk  yapacak  ve orada  k an  dökecek birini 
mi yara tacaksın?" diye sorm uşlardı. O da: 
“K uşkusuz ki, Ben, sizin bilm ediklerinizi bili
rim .” diyerek karşılık  verm işti.

31. O, Adem’e isimleri, am a bü tün  isimleri 
öğretmiş, sonra onları meleklere sunarak: 
“Sözünüzde doğru iseniz, onların isimlerim 
Bana bildirini” demişti.

32. O nlar da: “(Ey Rabbimizl] Seni tenzih 
ederiz! Bizim, Senin  bize öğretm iş olduğun-

5

dan başka bilgimiz yoktur. Kuşku
suz ki. Sen, çok iyi bilen, çok bilge 
olansın." demişlerdi.

33. [Bunun üzerine Allah Adem’e): 
“Ey Adem! Onlara onların isimlerini 
bildir!” demişti. (Adem) onlara, onla
rın isimlerini bildirince, (Allah onla
ra): “Ben size, göklerin ve yerin gay- 
bını bildiğimi, açığa vurduklarınızı 
da gizlemiş olduklarınızı da bildiğimi 
söylememiş miydim?” demişti.

34. Hani meleklere: “Adem’i selam
layın!” demiştik de bunun  üzerine, 
İblis dışında, onların hepsi [onul se- 
lamlamışlardı. [İblis ise] kibirlenerek 
[bu emre] karşı çıkmış ve böylece 
nankörlerden olmuştu.

35. Biz: “Ey Adem! Sen eşin ile bir
likte cennete yerleş; orada ikiniz de 
dilediğiniz gibi bol bol yeyin. Ama bu  
ağaca [asla] yaklaşmayın ki, [kendi
lerine] yazık edenlerden olmayası
nız!” demiştik.

36. Şeytan orada onların ayaklarını 
kaydırmış ve böylece onları içinde 
bulundukları [nimetlerjden uzaklaş
tırmıştı. Bunun üzerine Biz, [onlara]: 
“Birbirinize düşm an olarak [oradan] 
inin; çünkü, yeryüzü belli b ir süreye 
kadar, sizin için, bir barınm a ve ge
çinme yeri olacaktır.” demiştik.

37. Bir müddet sonra, Adem, Rab- 
binden bazı sözler almış ve [O’na töv
be etmişti] bunun  üzerine O da onun 
tövbesini kabul etmişti. Çünkü O. 
tövbeyi çok kabul eden, çok müşfik 
olandır.
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38-39. Biz, (onlara]: “Hepiniz oradan 
inini Bununla birlikte benden size 
bir yol gösterici gelecek olursa, [iyi 
bilin ki], yol göstericime uyacak 
olanlara hiçbir korku olmayacaktır 
ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. An
cak, inanmayanlara ve ayetlerimizi 
yalanlayanlara gelince; onlar ateş 
halkı olacaklardır ve orada ebedi ola
rak kalacaklardır." demiştik.

40. Ey İsrailoğullan! Size verdiğim 
nimetimi hatırlayın ve bana verdiği
niz sözü yerine getirin ki, Ben de si
ze verdiğim sözü tutayım. O halde 
yalnız Benden korkunl

41. Beraberinizdekini doğrulamak 
üzere indirdiğime inanın, onu ilk in
kar eden siz olmayın, ayetlerimi az 
bir değer karşılığında satmayın ve 
sadece Benim bilincimde olun!

42-43. Gerçeği batıl ile karıştırmayın 
ve bildiğiniz halde gerçeği gizleme
yin! Namazı kılın, zekatı verin ve eği
lenler ile birlikte eğilin!

44. Şimdi siz, kendinizi unutup da 
başkalarına mı erdemli olmayı, iyilik 
yapmayı söylüyorsunuz? Hem de ki
tabı okuduğunuz halde! Siz hiç akıl
lanmayacak mısınız?

\ © Z iî*  gf»

45-46. [Allah’tan] sabrederek  ve nam az kıla
ra k  yardım  isteyin; an cak  bu , [Allah’a  karşı] 
yü rek ten  saygı gösterenlerden, a lçak  gönüllü 
o lan lardan  b aşk asın a  ağır gelir. O nlar [bir 
gün] Rablerine kavuşacak larım  ve (tekrar] 
O’n a  döneceklerini bilirler.

47-48. Ey İsrailoğullan! Size verdiğim nimeti
mi ve sizi diğer bütün halklara üstün kıldığı
mı hatırlayın! Hiç kimsenin hiç kimseye hiç
bir yarar sağlayamayacağı, hiç kimseden hiç
bir şefaatin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden 
hiçbir karşılık alınmayacağı ve hiç kimsenin 
[hiç kimseden] yardım görmeyeceği bir gü
nün [daima] bilincinde olun!
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49-52. Hani sizi, oğullanm zı boğazlam ak ve 
kadınlarınızı da sağ b ırakm ak  suretiyle size 
azapların en k ö tü sü n ü  çek tiren  F iravun  h a l
kından kurtarm ıştık; b u , sizin için, Rabbiniz 
taralından, çok büyük  b ir  denem e idi. H ani 
sizin için denizi yarıp  sizi k u rta rm ış  ve F ira
vun halkım da  gözlerinizin ö n ünde  su d a  boğ
muştuk. Hani M usa ile k ırk  gece için sözleş- 
miştik; fakat siz, o n u n  a rd ından , kendinize 
yazık ederek, buzağıyı {tannl edinm iştiniz.
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[Böyle bir suçtan] sonra da şükre
dersiniz diye yine sizi afifetmiştik.

53-54. Doğru yolu bulasınız diye de 
Musa’ya kitabı ve Furkan’ı vermiş
tik. Musa [halkına]: “Ey halkım! B u
zağıya tanrı edinmekle kendinize ya
zık ettiniz. O halde yaratıcınıza tövbe 
edin ve nefislerinizi öldürün; bu, ya
ratıcınız katında sizin için daha h a 
yırlıdır. Böylece O, sizin tövbenizi k a 
bul etmiş [olur]. Çünkü O, tövbeleri 
çok kabul eden, çok müşfik olandır.” 
demişti.

55. Hani sizler: “Ey Musal Allah’ı 
açıkça görmedikçe, sana asla  in a n 
mayacağız.” dem iştiniz de b u n u n  
üzerine, siz bakınıp dururken , o a n 
da birdenbire size yıldırım çarpm ıştı.

56. Sonra da şükredesiniz diye ölü
m ünüzden sonra sizi tek ra r h ay a ta  
döndürm üştük.3

57. Bulutu üzerinize gölgelik yap
mış, size kudret helvası ve bıldırcın 
indirerek: “Size nzık  olarak verdiği
miz güzel şeylerden yeyin!” [demiş
tik]. Onlar bize değil, asıl kendilerine 
yazık etmişlerdi.

3 Burada ölümden maksat gerçek bir ölüm değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim, uyku halini de ölüme benzet
miştir. Bu bağlamda 6/el-En*âm 60 ile 39/ez-Zümer 42 iyi birer örnek teşkil etmektedir. O halde söz ko
nusu ayeti şu şekilde de çevirmek mümkündür: “Sonra da şükredesiniz diye, bayılıp kendinizden geçtik
ten sonra sizi yine kendinize getirmişti *
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58. Hani [İsrailoğullanna]: “Şu ka
sabaya girin, orada dilediğiniz gibi, 
bolca yeyin! [Ancak kasabaya! kapı
sından eğilerek girin ve ‘hıtta/bağış- 
la’ deyin ki, hatalarınızı bağışlaya
lım!” demiştik. Biz, güzel davranan
lara daha fazlasını da vereceğiz.

59. Ne var ki. haksızlık edenler, sö
zü, kendilerine söylenmiş olandan 
başka bir sözle değiştirmişlerdi. Bu
nun üzerine, Biz de haksızlık edenle
re. doğru yoldan sapıp kötülük yap
malarından dolayı, gökten bir azap 
indirmiştik.

eo. Hani Musa halkı için su aramış
tı da Biz de (ona): “Asan ile taşa vur!” 
demiştik. Bunun üzerine, ondan, on 
iki pınar fışkırmıştı. Böylece herkes 
su içeceği yeri bilmiş oldu. [Biz, on
lara]: “O halde Allah'ın rızkından ye
yin, için, ama ülkede, asla bozgun
culuk yapmayın!” [demiştik],

61. Hani Musa’ya: “Ey Musa! Biz ar
tık tek bir çeşit yemeğe katlanama- 
yacağız. O halde Rabbine yalvar da 
bize, yerin bitirdiği sebze, hıyar, sa
rımsak, mercimek, soğan versin!” 
demiştiniz de o da [size]: “Daha iyi 
olanı, daha kötü olan ile mi değiştir
mek istiyorsunuz? Öyle ise bir kasa
baya inin;4 çünkü, aradıklarınız [ora
da] vardır.” diyerek karşılık vermişti.

- ;
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Böylece onlar, aşağılanm aya ve yoksulluğa 
m aruz kalm ışlar ve Allah ın gazabına uğra
m ışlardı, çünkü  onlar, Allah’ın ayetlerini in
kar ediyorlar, peygamberleri haksız yere öl
dürüyorlar ve [Allah ın em ir ve yasaklarına) 
karşı gelerek haddi aşıyorlardı.

4 Ayette geçen “mısran" ibaresini özellikle oryantalistler, Mısır olarak çevirmektedirler. Bu durumda İsra 
Uoğullan, Mısır da köle İken alışmış oldukları ayette zikredilen sebze cinsinden yiyeceklerin özlemini çek 
mlş olmaktadırlar. Ama Mısır'a İnmek, onlar İçin, kölelik, aşağılanma, zillet, onursuzluktan başka bir şey 
değildir. O halde, özgürlük gibi bir nimeti bırakıp da sırf taze sebze yemek için, köle olmaya, aşağılan 
maya, zillete katlanmaya değer ml? İşte Hz. Musa halkının seçimini bu  yüzden eleştirmiş olmaktadır. 
Muhammed Esed de bu yorumu benimseyenler arasındadır. Söz konusu yorum tefsirlerimizde ve Türk
çe Kur’an çevirilerinde pek yer almadığı için, burada Muhammed Esed’in çevirisini sunm akta yarar gör
mekteyiz: ‘Hani bir zamanlar M usa'ya “Ey Musa! Biz gerçekten, sadece tek bir çeşit yiyeceğe kalkmama
yız: O halde Rabbine dua et ki, bize, topraktan yetişen şeylerden, -sebzesinden, salatalığından, sarımsa 
ğırulon, mercimeğinden, soğanından- oersin" demiş olduğunuzu [hatırlayın]. Bunun üzerine O: "Siz, [çok da
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62. İnananlara, Yahudilere, H ıristiyanlara ve 
Sâbiîlere gelince; k u şk u su z  ki, bunlardan  
her kim Allah’a  ve ah ire t gününe inanır ve 
yararlı iş yaparsa, [iyi bilin ki], bunların  ecir
leri Allah katında olacaktır, bun la ra  korku 
olmayacaktır, bu n la r üzülmeyeceklerdir de.

63. Hani sizden kesin söz almış, üzerinize, 
Tur’u kaldırmış ve [sizel: “Size verdiğimize 
kuvvetle sanlın  ve içindekini hatırlayın ki, Al
lah bilincine varasınız!" demiştik.

64-66. Ancak siz b u n u n  ard ından  yi
ne sözünüzden dönm üştünüz. Al
la h ın  size lü tiu  ve sevgisi olm asaydı, 
[bu davranışınızdan dolayı] h ü sran a  
uğrayanlardan  o lurdunuz. İçinizden 
C um artesi yasağını çiğnem iş o lan la
rı ve bu  yüzden kendilerine: "Aşağı
lık m aym unlar [gibi] olun!” dem iş ol
duğum uzu elbette ki, biliyorsunuz. 
Böylece Biz. bu  [olayı], hem  o olayı 
yaşam ış olanlara hem  de on lardan  
sonra gelecek olanlara ibret alınacak  
bir ceza, Allah bilincinde o lan lar için 
de bir öğüt vesilesi kılmıştık.

67. Hani Musa halkına: “Allah size 
b ir sığır boğazlamanızı söylüyor." de
mişti de onlar da [ona]: “Sen bizimle 
eğleniyor m usun?” demişlerdi. O da 
[onlara]: “Cahillerden olm aktan Al
lah’a  sığınırım." diye karşılık vermişti.

68. [Bunun üzerine, onlar, M u
sa ’ya]: “O halde Rabbine bizim için 
dua et de, onun ne o lduğunu bize 
açıklasın!” dem işlerdi. O da: “O, 
onun, ne yaşlı ne genç, am a ikisinin 
arasında bir sığır o lduğunu, söylü
yor. O halde size söyleneni yapın!” 
diye yanıt vermişti.

69. [Onlar, yine M usa’ya]: “Rabbine 
bizim için dua et de renginin ne ol
duğunu  bize açıklasın!” dem işlerdi. 
O da: “O, onun, bakanların  içini 
açan sap san  bir sığır o lduğunu, söy
lüyor.” demişti.

ha] hayırlı olanı daha aşağı olan ile mi değiştirmek istiyorsunuz? O halde utanç içinde Mısır'a geri dönün; 
işte Iorada] istediğinizi bulabilirsiniz!" demişti Bu yüzden, alçaklık ve aşağılarıma onlan kuşatmış ve böy
lece onlar Allah'ın gazabına müstahak olmuşlardır. Bütün bunlar. Allah’ın mesajlarındaki gerçekliği inkar 
etmede ve Peygamberleri haksız olarak öldürmede ısrar etmeleri yüzürıdendir: Bütün bunlar, /Allah'a kar
şıI isyan etmeleri ve doğru olan şeylerin sınırlarını ihlal etmede ısrar etmeleri yüzündendir."
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70. Yine onlar: “Rabbine bizim için 
dua et de onun ne olduğunu bize [da
ha  iyi] açıklasın; çünkü biz onu ger
çekten karıştırıyoruz. Ama Allah di
lerse, biz |onu] buluruz.” demişlerdi.

71. O da; “O, onun, toprağı sürmek 
ve ekini sulam ak üzere boyunduru
ğa koşulmamış olan, hiçbir kusuru 
olmayan, üzerinde hiçbir alacası bu
lunm ayan bir sığır olduğunu söylü
yor.” diye karşılık vermişti. |0  za
man, onlar, ona]: “İşte şimdi gerçeği 
söyledin.” demişlerdi. Böylece onu 
[bulup] boğazlamışlardı; ama az kal
sın yapmayacaklardı.

72-7 3 . Hani siz birini öldürmüştü
nüz de onunla ilgili olarak suçu bir
birinizin üstüne atmıştınız; oysa Al
lah gizlemekte olduğunuzu açığa çı
karacaktır. Bunun üzerine [onlara]: 
“Ona [öldürülmüş olan kimseyel 
onun [boğazlanmış olan sığınn] bir 
parçasıyla vurun!” demiştik. İşte Al
lah, aklınızı başınıza almanız için, 
böylece ölüleri diriltir ve size ayetle
rini gösterir.

74. Sonra kalpleriniz katılaşmış, taş 
gibi, hatta taştan bile daha sert ol
muştu; çünkü taşlar arasında öyle
leri vardır ki, kimilerinin içlerinden

1. Sûr,e 2
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ırm a k la r  fışk ın r; k im ileri y a n lır  d a  içlerinden 
s u  çıkar; kim ileri d e  A llah k o rk u su n d a n  y u 
v arlan ır. A llah y ap tık la rın ız d an  h ab ersiz  de
ğildir.

75-76. Şimdi siz hâlâ, onların -içlerinden bir 
grup, Allah’ın kelamını dinleyip anladıktan 
sonra onu bilebile tahrif edip dururken- size 
inanmalarını mı istiyorsunuz? O nlar, ina
nanlar ile karşılaştıklarında “İnandık!” der
ler; ancak birbirleriyle baş başa kaldıkların
da ise: “Allah'ın size açıkladıklarını, Rabbiniz 
katında size karşı delil olarak kullanmalan 
için mi onlara anlatıyorsunuz? Siz hiç akıl
lanmayacak mısınız?” derler.
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77. Onlar, Allah’ın, on lann  gizlediklerini de 
açığa vurduklarını da bildiğini bilmiyorlar 
mı?

78-79. İçlerinde üm m î olanlar vardır; bun lar 
kitap (Tevrat)ı bilmezler. Bildikleri sadece b ir 
takım kuruntulardan ibarettir. İşte bu  yüz
den, onlar zanda bu lunm aktan  başka bir şey 
yapmazlar. Kitabı kendi elleriyle [tahrif ede
rek) yazanların ve sonra da onu az b ir değer 
karşılığında satm ak için, “Bu Allah katından- 
dır." diyenlerin vay haline! Ellerinin kazan
dıklarından [yazdıklarından] dolayı vay hali
ne onlann! K azandıklanndan dolayı vay hali
ne onlann!

80. Onlar: “Sayılı birkaç gün dışında 
bize ateş asla dokunm ayacaktır." de
mişlerdi. O halde [onlara] de ki: "Al
lah katından [bu konuda) b ir söz m ü 
aldınız -[eğer böyle bir söz var ise, iyi 
bilin kil, Allah sözünden asla  dön
mez- ya da Allah hakkında bilm edi
ğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?"

81-82. Hayır! Hayır! [O nlann söyle
dikleri asla doğru değildir; çünkü] 
kim [sürekli] kötülük işler de tepe
den tırnağa kadar günaha b a ta rsa , 
[iyi bilin ki], bu  gibi kim seler, a te ş  
halkı olacaklar ve onlar o rada sü re k 
li olarak kalacaklardır. İn an a n la ra  
ve iyi işler yapanlara gelince; on la r 
cennet halkı olacaklardır ve o n la r d a  
orada sürekli olarak  ka lacak lard ır.

83. H ani İs ra ilo ğ u llan n d a n : “Al
lah’tan  başkası için ibadet etm eyin  
[çalışmayın], anaya, babaya, yakan
lara, yetimlere ve yoksu lla ra  iyilik 
yapın, in san la ra  güzel söz söyleyin, 
nam azı kılın ve zekatı verin!" diye k e 
sin  söz alm ıştık. [Ancak] so n ra  siz, 
içinizden çok azı m ü ste sn a , [sözü
nüzden] d ö n m ü ş tü n ü z . S iz le r de 
[atalarınız gibi] yüz çeviriyorsunuz.



84-85. Hani yine sizden; birbirinizin 
kanlarını dökmeyeceğinize, birbirini
zi yurtlarınızdan kovmayacağınıza 
dair de kesin söz almıştık. Siz de ibu 
söze) tanıklık ederek [onuj onayla
mıştınız. (Buna rağmen] birbirlerini 
öldürenler, günah işlemek ve düş
manlıkta bulunmak suretiyle, birbi- 
rinizle yardımlaşarak içinizden bir 
kısmım yurtlarından kovanlar yine 
de sîzlersiniz. Onları kovmanız yasak 
olduğu halde, (kovuyorsunuz, ama,] 
size esir olarak gelecek olurlarsa, fid
yelerini ödeyerek (onlan kurtarıyor
sunuz]. O halde, sizler kitabın bir 
kısmına inanıyor, bir kısmını da in
kar mı ediyorsunuz? İçinizden bunu 
yapanların cezası, dünya hayatında 
zilletten başka bir şey değildir; kıya
met gününde ise, onlar, azabın en 
ağınna uğratılacaklardır. Allah yap
tıklarınızdan habersiz değildir.

86. İşte bunlar, ahirete karşılık 
dünya hayatmı satın almış olanlar
dır. Bu yüzden, bunların azabı hafıf- 
letilmeyecektir. Bunlar yardım da 
görmeyeceklerdir.

87. Andolsun ki, Biz, Musa'ya kitabı 
vermiş, arkasından da elçiler gön-
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dermiştik; Meryem oğlu İsa’ya da apaçık de
liller vermiş ve onu Rûhu'l-Kudüs ile destek
lemiştik. Her ne zaman, bir elçi, size, nefisle
rinizin hoşlanmadığı bir şey getirmiş idiyse, 
kibirlenmiştiniz ve bu yüzden de, kimilerini 
yalanlamıştınız, kimilerini de öldürmüştü
nüz.

88. “Kalplerimiz perdelidir.”5 demişlerdi. Ha
yır; bilakis, Allah, inkarlarından ötürü, onla
rı lanetlemiştir. Bu yüzden onlar, çok az şeye 
inanırlar.

5 M uhammed Esed, bu  ayet-1 kerimeyi çoğunluktan farklı anlamaktadır: “Ama onlar: ‘Kalplerimiz zaten bil
giyle doludur' derler. Hayır, bilakis AUah, hakikati kabullenmeye karşı çıktıkları içindir ki, onlan reddet
miştir. Bu yüzden onların inandıktan şeyler azdır."



89. Onlara, Allah k a tın d an  y an la rın d a  b u lu 
nanı doğrulayan b ir  k itap  geldiğinde -inkar 
edenlere k arşı önceleri yard ım  isteyip d u r
dukları halde- işte  kendilerine o bildikleri şey 
geldiğinde, onu  in k a r  etm işlerdi. O halde Al
lah'ın laneti inkarc ıla rın  üzerine olsun!

90. Allah'ın lütfuyla , k u lla rın d an  dilediğine
[vahiyi indirm esini çekem edikleri için, Al
lah'ın indirdiğini in k a r e tm ek  su retiy le  k en d i
lerini satm aları ne  k ad a r  k ö tü  b ir şeydir! İşte
bundan dolayıdır ki, on la r gazap ü s tü n e  g a
zaba uğram ışlardır. Kafirler için  a lçaltıc ı b ir
azap olacaktır.

91. Onlara: “Allah'ın indird iğ ine in a 
nın!” denildiğinde, onlar: “Biz [sade
ce] bize indirilm iş o lana  inan ıyo ruz .” 
derler ve o n u n  d ış ın d ak in i in k a r  
ederler: oysa ki, o [Kur’an l, o n la n n  
y an larında  b u lu n an ı doğ ru layan  g er
çektir. O zam an  sen, on la ra : “E ğer 
gerçekten inan ıyor idiyseniz, o h a l 
de, d ah a  önceleri, A llah 'ın peygam 
b erle rin i n ed e n  ö ld ü rü y o rd u n u z ? ” 
diye sor.

92. A ndolsun  ki, M usa, size, ap a ç ık  
m ucize le r g e tirm iş ti . A n cak , s iz  
onu n  a rd ın d an  kend in ize yazık  e d e 
rek  buzağıyı ta n rı ed inm iştin iz .

93. H ani Biz, sizden  k e s in  söz a lm ış , 
T u r’u  üzerin ize ka ld ırm ış, “Size v e r
diklerim ize kuvvetlice s a n lm  ve [on- 
lan[ dinleyin!” [dem iştik!. O n la r  d a : 
“Biz [onları] iş ittik  ve do lay ısıy la  [on
ları] uygulayacağız!" d em işle rd i. İn 
k a r la r ı y ü z ü n d e n  b u z a ğ ı sev g isi, 
kalp lerine işlem işti. [Onlara]: “E ğer 
[gerçekten] in an ıy o rsan ız , im a n ın ız ın  
size söyledikleri n e  k a d a r  k ö tü d ü r!” 
de.
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94. [Onlara]: “Allah katında ahiret 
yurdu başkalarına değil de sadece 
size ait ise, [bu inancınızda daj sami
mi iseniz, o halde ölümü dilesenize!” 
de.

95-96. Ancak onlar, daha önce yap
mış olduklarından dolayı, onu asla 
dileyemeyeceklerdir. Allah zalimleri 
bilendir. Andolsun ki, sen, onların, 
insanlar içinde dünya hayatına en 
düşkün olanları -hatta müşriklerden 
bile daha düşkün- olduklarını görür
sün; öyle ki, onlardan her biri bin se
ne yaşamayı arzu eder. Ancak uzun 
yaşamaları, onların hiçbirinden aza
bı uzaklaştıracak değildir. Allah on
ların yapm akta olduklarım çok iyi 
görendir.

97-98. [Onlara] de ki: “Kim Cebrail’e 
düşm an  ise, [iyi bilsin ki], onu 
[Kur’an'ı] Allah'ın izniyle, kendinden 
öncekileri doğrulayıcı, inananlar için 
de, yol gösterici ve müjdeci olarak 
senin kalbine indiren odur. Kim Al
lah’a, meleklerine, elçilerine, Cebra
il’e ve Mikail’e düşm an ise, [yine çok

^  &
r.

*!> İ . İ  •>
' "1.

a ;  © ^  i  3 J

• > . J  „  . * S  ' '  -  - ; - u -'
r p  l Q

İ3 X U /^\x j . © -j * 99 100 101

__________________

iyi bilsin ki], Allah da inkarcıların düşmanı
dır.”

99. Andolsun ki. Biz öylesine açık ayetler in
dirdik ki, onlan yoldan çıkmış olanlardan 
başkası inkar etmez.

100. Onlar, her ne zaman bir söz vermiş ise
ler, içlerinden bir grup onu çiğnememiş mi
dir? Aslında onların çoğu inanmazlar.

101. Onlara, Allah katından yanlanndakini 
doğrulayan bir elçi geldiğinde, kendilerine ki
tap verilmiş olanlardan bir grup, Allah’ın ki
tabına, sanki [ondan] habersizlermiş gibi, ar
kalarım dönmüşlerdir.
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102. Ve onlar, Süleyman'ın hükümranlığı 
hakkında şeytanlar [kötü insanlar)ın uydur
duklarına uymuşlardı; oysa Süleyman, kadir 
olmamıştı, ama şeytanlar kafir olmuşlardı. 
Çünkü insanlara sihri ve Babil’deki Hârut ve 
Mârut adlı iki meleğe indirilmiş olanları öğre
tiyorlardı. Bununla birlikte o ikisi: “Biz fitne
den başka bir şey değiliz. O hailde sakın kafir 
olma!” demedikçe, hiç kimseye hiçbir şey öğ- 
retmezlerdi. Buna rağmen onlar yine de, bu 
ikisinden koca ile karısını birbirinden ayıra
cak olan şeyleri öğreniyorlardı. [Ancak gerçek 
şudur ki|, onlar, Allah'm izni olmadıkça, [bu 
öğrendikleri ile) hiç kimseye zarar veremez
lerdi. Böylece onlar, kendilerine zarar vere-

15

cek, ama, hiçbir yarar sağlamayacak 
olan şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun 
ki, onlar, onu satın almış olanın ahi- 
rette hiçbir nasibi olmayacağmı bili
yorlardı. Keşke, karşılığında kendile
rini satmış oldukları şeyin ne kadar 
kötü olduğunu bilebilselerdi!

103. Eğer onlar inanıp da Allah bi
lincine varmış olsalardı, Allah katın
da [onlara verilecek olanl sevap [on
lar için] daha hayırlı olurdu. Keşke 
bilebilselerdi!

104. Ey inananlar! [Allah elçisine): 
“Râinâ/bizi gözet” demeyin: “Unzur- 
nâ/bize bak!” deyin ve [onu) dinle
yin! Nankörler için çok acı veren bir 
azap olacaktır.

105. Kitap ehlinden ve Allah’a ortak 
koşanlardan inkar edenler, size Rab- 
binizden hiçbir hayır indirilmesini 
arzu etmezler. [Ancak gerçek şudur 
ki], Allah sevgisini dilediğine bahşe
der. Allah çok büyük lütuf sahibi 
olandır.



106-107. Biz b ir ayetin h ü k m ünü  y ü 
rü r lü k te n  k a ld ıraca k  ya d a  onu  
u n u ttu ra c a k  olursak, o zam an, on
d an  d ah a  iyisini ya da [en azından] 
benzerini getiririz. Sen, Allah’ın her 
şeye gücü  yettiğini bilmiyor m usun? 
Yine sen. göklerin ve yerin hüküm 
ranlığının Allah’a  ait olduğunu ve 
[dolayısıyla] sizin Allah’ta n  başka 
hiçbir dostunuzun  ve yardımcınızın 
olmadığmı bilmiyor m usun?

108. Yoksa, d ah a  önce M usa’dan  is
tenm iş olduğu gibi, siz de mi, elçiniz
den [size birtakım  mucizeler göster
mesini] isteyeceksiniz? O halde, kim 
inancı inançsızlık  ile değiştirecek 
olursa, [iyi bilsin ki] o, kuşkusuz, 
doğru yoldan sapm ış olur.

109. Kitap ehlinden olanların çoğu, 
gerçek kendilerine apaçık belli ol
duk tan  sonra, sizi, inanm anızdan 
sonra, sırf içlerindeki hasetlikten do
layı, tekrar inançsızlığa döndürmeyi 
arzuluyorlar. [Buna rağmen siz, yine 
de] Allah sözünü gerçekleştirinceye 
kadar, [onları] affedin ve [onlara kar
şı] hoşgörülü olun. Kuşkusuz ki, Al
lah, her şeye gücü yetendir.

lıo. Namazı küm ve zekatı verin! 
Kendiniz için her ne iyilik yaparsanız

yapın, onu [mutlaka] Allah katında bulacak
sınız. K uşkusuz ki, Allah, yapm akta oldukla
rınızı çok iyi görendir.

İ li. [YahudüerJ: “Ancak Yahudi olanlar," 
[Hıristiyanlar ise]: “Ancak Hıristiyan olanlar, 
cennete girecektir." demişlerdi. Bu, onların 
kuruntularıdır. [O halde sen onlara]: “Eğer 
doğru sözlü iseniz, delillerinizi getirin!” de!

112. Hayır! Kim iyilik yaparak, bütün benli
ğini Allah'a teslim edecek olursa, [iyi bilsin 
ki], onun ecri Allah katında olacaktır; böyle- 
lerine korku olmayacaktır; onlar üzülmeye
ceklerdir de.
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113. [Yahudiler, Hıristiyanlara]: “Hıristiyan- 
lar [inanç bakımından) hiçbir esas üzere de
ğildirler.” derlerken, [Hıristiyanlar da Yahudi- 
lere]: “Yahudiler [inanç bakımından] hiçbir 
esas üzere değildirler.” demişlerdi. Onlar, 
hem de kitabı okudukları halde, [bu sözleri 
birbirlerine söylemişlerdi]. İlimden yoksun 
olanlar da tıpkı onlar gibi sözler söylemişler
di. Ancak Allah, kıyamet gününde, ayrılığa 
düşmüş oldukları konularda, aralarında h ü 
küm verecektir.

tu .  Allah'ın mescitlerinde, adının anılması
nı engelleyen ve mescitlerin tahrip edilmesine 
çalışan kimselerden daha zalim kim olabilir?

Aslmda onların, oralara, ancak kor
karak girmeleri gerekir. Onlar için 
bu dünyada rezillik söz konusudur. 
Ahirette ise, onlan, çok büyük bir 
azap beklemektedir.

115. Doğu da Batı da Allah'ındır. O 
halde, nereye yönelirseniz yönelin, 
[iyi bilin kil, Allah'ın yüzü oradadır. 
Kuşkusuz ki, Allah [her yeri) kapla
yandır, her şeyi çok iyi bilendir.

116-117. Onlar: “Allah bir çocuk 
edindi.” demişlerdi. Haşa! O, bundan 
münezzehtir. Ama, göklerde ve yerde 
ne var ise hepsi, O’nundur. Hepsi 
O’na boyun eğmektedir. O, göklerin 
ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Bir işi 
gerçekleştirirken, ona sadece “Ol!” 
der: o da hemen oluverir.

118 . Bilgiden yoksun olanlar: “Allah 
bizimle konuşsaydı ya da bize bir 
mucize gelseydi ya!” demişlerdi. On
lardan öncekiler de tıpkı onlann söy
ledikleri gibi söylemişlerdi. Kalpleri 
[nasıl da[ birbirlerine benzemiş! Oy
sa Biz, gerçekler konusunda kesin 
bilgiye ulaşmak isteyenlere ayetleri 
açıklamıştık.

119. Gerçekten de Biz, seni, müjde
lemen ve uyarman için gerçekle bir
likte gönderdik. Bu yüzden sen, ce
hennemliklerden dolayı sorumlu tu 
tulmayacaksın.
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120. Dinlerine uymadıkça, ne Yahu- 
diler ne de Hıristiyanlar senden asla 
hoşnu t olmayacaklardır. [Onlara] de 
ki: “Asıl doğru yol. Allah'ın yoludur.” 
Sana gelen ilimden sonra, onların 
heva ve heveslerine uyacak olursan, 
Allah’tan  sana ne bir dost ne de bir 
yardımcı olur.

121. Kendilerine kitap verdiğimiz 
kimseler, onu gereği gibi okum akta
dırlar. Onlar ona inanırlar. Ancak 
onu kim inkar ederse, [iyi bilsin ki], 
b u  gibiler, hüsrana uğrayacak olan
lardır.

122-123. Ey İsrailoğullan! Size verdi
ğim nimetimi ve sizi diğer halklara 
ü s tü n  kıldığımı hatırlayın. Hiç kim
senin hiç kimseye hiçbir yarar sağla
yamayacağı, hiç kimseden hiçbir 
karşılık kabul edilmeyeceği, hiç kim
seye hiçbir şefaatin yarar sağlama
yacağı ve hiç kimsenin [hiç kimse
den] yardım görmeyeceği bir günün 
sürekli olarak bilincinde olun!

m . Hani Rabbin, İbrahim'i birta
kım kelimelerle sınamıştı. O da keli
meler [ile olan bu sınavı başarıyla] 
tamamlayınca, [Rabbi onal: “[O hal
de,] Ben, seni, insanlara önder yapa
cağım." demişti. [Bunun üzerine,] o: 
“Soyumdan da...” demişti. O da: “Be
nim ahdim, zalimlere ulaşmaz." diye 
karşılık vermişti.

125. Hani Biz, Beyt'i [Kabe’yi], in
sanlar için bir toplanma ve güven ye
ri kılmıştık. “Öyleyse siz, İbrahim’in

• '-ö  .V
'A r * *

İM _____________________________c£

m akam ından  b ir nam az yeri edinin!” [demiş
tik]. İbrahim ’e ve İsmail’e: “Evimi, [orada] ta 
vaf edenler, kendini ibadete verenler, rüku  ve 
secde edenler için temizleyin!” diye em retmiş
tik.

126. Hani İbrahim: “Ey Rabbim! Bu [yeri] gü
venli bir bölge kıl! Halkından, Allah’a ve ahi- 
ret gününe inananları ise, [çeşitli] ürünler ile 
nzıklandır!” demişti. [Bunun üzerine, Allah]: 
“İnkar edene gelince; onu da bir müddet 
[dünya nimetlerinden] yararlandıracağım; 
ancak, sonunda, onu, cehennem azabına sü
rükleyeceğim. Ne kötü yerdir orası!" diye kar
şılık vermişti.
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127-129. Hani İbrahim, İsmail ile birlikte 
Ev’in temellerini yükseltirlerken şöyle dua et
mişlerdi: “[Bunu] bizden kabul et; çünkü 
Sen, çok iyi işitensin, çok iyi bilensin. Ey 
Rabbimiz! Bizi, kendini Sana teslim edenler
den kıl, soyumuzdan da kendini Sana teslim 
edecek olan bir ümmet eylel Bize ibadet tarz- 
lanmızı göster! Tövbemizi kabul et; çünkü 
Sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok müşfik 
olansın. Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden, 
kendilerine Senin ayetlerini okuyacak, onlara 
kitabı ve hikmeti öğretecek ve onlan arındıra
cak olan bir elçi gönder; çünkü sen çok güç
lü, çok bilge olansın."

130. İbrahim’in dininden, kendini 
bilmeyenden başka kim yüz çevirebi
lir ki...? Andolsun ki, Biz onu dünya
da elçi seçtik; kuşkusuz ki, o, ahiret- 
te de, iyiler arasında olacaktır.

131. Rabbi ona: “Kendini bana tes
lim et!" dediğinde, o da: “Kendimi 
alemlerin Rabbine teslim ettim." de
mişti.

132. [Bunun üzerine] İbrahim de Ya- 
kub da oğullarına: “Ey Yavrularım! 
Allah, sizin için, bu dini seçmiştir. O 
halde, kendinizi [Allah’a] teslim et
meden sakın ölmeyin!" diyerek, bu 
[ilkeyi] [onlara] emretmişlerdi.

133. Yoksa, Yakub’a ölüm anı gelip 
çattığında, siz orada mı idiniz? Hani, 
o, o zaman, oğullarına: “Benden son
ra kime ibadet edeceksiniz? (çalışa
caksınız]” diye sorduğunda, onlar: 
“Senin Tanrına, ataların İbrahim’in, 
İsmail’in ve İshak’ın tannsı olan tek 
Tann’ya ibadet edeceğiz; çünkü biz 
kendimizi O’na teslim edenlerdeniz.” 
diye karşılık vermişlerdi.

134. Bunlar, gelip geçmiş olan bir 
topluluktur. Onların kazanmış ol
dukları kendilerine; sizin kazanmış 
olduklarınız ise, size aittir. [Bu yüz
den de] siz, onların yapmış oldukla
rından dolayı [asla] sorumlu tu tu l
mayacaksınız.
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135. [Yahudllerl: “Yahudi olun ki, 
doğru yola ulaşasınız!", (Hıristiyan- 
lar ise): “Hıristiyan olun ki, doğru yo
la ulaşasınız!" demektedirler. De ki: 
“Hayır! {Biz, sizlerin dinine değil), fa
kat, her türlü sapık inançtan yüz çe
virmiş ve hiçbir zaman müşrik olma
mış olan İbrahim’in dinine [uyanz)."

136. Siz de deyin ki: “Biz; Allah'a, bi
ze indirilmiş olana, İbrahim’e, İsma
il’e, İshak’a, Yakub’a ve Torunlara 
indirilmiş olana, Musa’ya ve İsa’ya 
verilmiş olana -aralarında hiçbir ayı
rım yapmadığımızdan ötürü- [bütün] 
peygamberlere Rableri tarafından ve
rilmiş olana inanıyoruz; çünkü biz, 
kendimizi Allah’a teslim edenlerde
niz.”

137. Eğer onlar, sizin inandığınız gi
bi inanacak olurlarsa, doğru yola 
ulaşmış olurlar; ancak, yüz çevire
cek olurlarsa, [iyice bilin ki], aynlık 
içinde olacak olanlar onlardır. Onla
ra karşı Allah sana yetecektir; çünkü 
O, çok iyi işitendir, çok iyi bilendir.

138. [İşte] Allah’ın boyası... Boyası 
Allah’ınkinden daha güzel olan kim 
olabilir ki...? [İşte bu yüzden] biz, 
[sadece] O’na ibadet edenleriz [O’nun 
için çalışanlarız].

139. De ki: “O, bizim de sizin de 
Rabbiniz olduğu halde, yine de [Al
lah hakkında] bizimle tartışacak mı
sınız? Bizim yapmış olduklarımız bi
ze, sizin yapmış olduklarınız ise size 
aittir. Biz O’na gönülden bağlananla
rız."
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140. Yoksa siz, İbrahim ’in, İsmail’in, İs- 
hak  ın, Yakub’u n  ve Torunların Yahudi ya da 
Hıristiyan olduklannı mı söyleyeceksiniz? 
[Onlara] deki: “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yok
sa  Allah mı? Allah tarafından kendisine bildi
rilmiş olan tanıklığı gizleyenden daha zalim 
kim olabilir ki...?” Allah yapm akta olduklan- 
nızdan habersiz değildir.

141. Bunlar, gelip geçmiş olan bir topluluk
tur. O nlann kazanm ış oldukları kendilerine: 
sizin kazanm ış olduklarınız ise, size aittir. 
[Bu yüzden de] siz, onlann yapmış oldukla- 
nndan  dolayı [asla] sorumlu tutulmayacaksı
nız.
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142. İnsanlar içindeki sığ düşünceli bazı kim
seler: “Yöneldikleri kıbleden onlan çeviren ne
dir?" diyeceklerdir. De ki: “Doğu da Batı da 
Allah'ındır. O, dilediğini doğru yola ulaştırır."

144. Kuşkusuz ki, Biz, senin yüzü
nü göğe çevirip durduğunu görmek
teyiz. Elbette k i, seni hoşnut olaca
ğın bir kıbleye döndüreceğiz. O hal
de, [bundan böyle] yüzünü Mescid-i 
Haram tarafına çevir. Sizler de nere
de olursanız olun, yüzlerinizi o yöne 
çevirin. Kendilerine kitap verilmiş 
olanlar, bunun Rablerinden gelen 
bir gerçek olduğunu bilirler. Allah, 
onlann yapmakta olduklarından ha
bersiz değildir.

143. Böylece, Biz, sizin, insanlara tanık ol- 145. Sen, kendilerine kitap verilmiş 
manız, elçinin de size tanık olması için sizi olanlara, hangi mucizeyi getirirsen 
orta bir ümmet kıldık. Yöneldiğin [KabeJ’yi getir, onlar yine de senin kıblene uy- 
ise, sırf elçiye uyanları, ökçesi üzerinde dön- mazlar; o halde sen de onlann kıble- 
müş olanlardan ayırt edelim diye kıble yap- sine uymazsın. [Aslında] onlar, bir- 
tık. Bu, Allah'ın doğru yola ulaştırdığı kimse- birlerinin kıblelerine de uymazlar, 
lerden başkasına elbette ki, ağır gelecektir. Sana gelen ilimden sonra, yine onla- 
Ama Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir; n n  heva ve heveslerine uyacak olur- 
çünkü Allah, insanlara çok şefkat gösteren, san, [iyi bil ki], o zaman, sen, mutla- 
çok müşfik olandır. ka zalimlerden olursun.
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146-147. Kendilerine kitap vermiş ol
duklarımız, onu çocuklarını tanıdık
ları gibi tanırlar. Buna rağmen on
lardan bir grup, bildikleri halde, yine 
de gerçeği gizler. Gerçek, Rabbinden- 
dir; o halde asla kuşkulananlardan 
olma!

148. Herkesin yöneldiği bir yönü 
vardır; o halde hayırlı işlerde birbiri- 
nizle yanşın! Nerede olursanız olun, 
Allah sizi mutlaka bir araya getire
cektir; çünkü Allah, her şeye gücü 
yetendir.

149-150. Nereden [yola] çıkarsan çık, 
yüzünü Mescid-i Haram tarafına çe
vir. Kuşkusuz ki, bu, Rabbinden [ge
len] gerçektir. Allah, sizlerin yap
makta olduklarınızdan habersiz de
ğildir. Nereden [yola] çıkarsan çık, 
yüzünü Mescid-i Haram tarafına çe
vir! O halde sizler de nerede olursa
nız olun, yüzlerinizi onun tarafına 
çevirin ki, insanların -içlerinden 
kendilerine yazık edenler dışında- 
sizlere karşı [kullanabilecekleri] her
hangi bir delili bulunmasm. Onlar
dan korkmayın, Benden korkun! O 
halde, size olan nimetimi tamamla

m am  ve siz lerin  de doğru  yola u la şm an ız  için, 
[yüzünüzü  o n u n  ta ra fın a  çevirin]!

151-152. N itekim  [size o lan  n im etim i tam am 
la m ak  ve böylece sizi doğru  yola ulaştırm ak 
için] size, k end i için izden, size ayetlerimizi 
o kuyan , sizi a rın d ıran , size k itab ı, bilgeliği ve 
b ilm ediklerinizi öğ reten  b ir  elçi gönderdik. 
Öyleyse, B eni a n ın  ki, b e n  de sizi anayım: 
B an a  şü k red in , am a  b a n a  k a rş ı a s la  nankör
lü k  etm eyin!

1 5 3 . Ey inanan la r! [Allah’tan] güçlüklere gö
ğ ü s gererek  ve n am az  k ıla rak  yardım  dileyin; 
ç ü n k ü  Allah, güçlük lere  göğüs gerenlerle be
raberd ir.
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İM. Allah yolunda öldürülenlere: “Ölüler... 

demeyin; çünkü onlar diridirler. Ancak siz mm. 
IbunuJ hissetmezsiniz.

158. Kuşkusuz ki, Safa ile Menre, 
Allah’ın nişanlanndandır. O halde 
her kim, hac ya da umre yapmak 
üzere Ev’i [Kabe’yi] ziyaret edecek 
olursa, onlan tavaf etmesinde hiçbir 
sakınca yoktur. Kim isteyerek bir iyi
lik yaparsa, [iyi bilsin ki], Allah 
[onun] karşılığını verendir, [yaptığı
nı] çok iyi bilendir.

159-160. İndirdiğimiz açık delilleri ve 
doğru yolu, kitapta insanlara açıkla
mamızdan sonra gizleyenlere gelin
ce; onlara hem Allah lanet eder, hem 
de lanet edenler lanet ederler. Ancak 
tövbe edenler, [durumlarını] düzel
tenler ve [gerçeği] açıklayanlar müs
tesna... Bunlar, tövbelerini kabul 
edeceklerimdir; çünkü Ben, tövbeleri 
çok kabul edenim, çok müşfik ola-

16M 62. Bununla birlikte inkar et
miş ve inkarcı olarak ölmüş olanlar 
ise, bunlar, Allah’ın, meleklerin ve

155-157. Andolsun ki, Biz, sizi, korku ile, aç
lık ile, mallarınızda, canlarınızda ve ürünleri
nizde uğrayacağınız kayıp ile deneyeceğiz. O tüm insanların lanetlerine müstahak 
halde, {bu konuda] güçlüklere göğüs gerenle- olmuş olanlardır. [Bu yüzden], onlar, 
ri müjdele; çünkü, onlar, başlarına bir kötü 
olay geldiği zaman, “Biz Allah’a aidiz ve elbet
te ki, Ona döneceğiz.” derler. İşte onlar, Rab- geciktirilecektir. 
tefinin bağışlamasına ve sevgisine ulaşacak ım. Tannnız tek bir Tann’dır. Çok 
olanlardır. Onlar, doğru yola ulaşmış olanlar- seven, çok müşfik olan O Tann’dan 
dır da. başka tann yoktur.

bu lanette, sürekli olarak kalacak
lardır; azaplan ne hafifletilecek ne de
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164. Göklerin ve yerin yaratılmasın
da, gece ve gündüzün birbiri ardınca 
gelmesinde, insanlara faydalı olan 
şeylerle denizde yüzüp giden gemi
lerde, Allah'ın gökten indirdiği ve 
kendisiyle ölümünden sonra yeryü
züne hayat verdiği suda, orada yay
dığı her türlü canlıda, rüzgarları ve 
gök ile arz arasında emre amade 
bekleyen bulutlan evirip çevirmesin
de düşünen bir topluluk için deliller 
vardır.

165. İn san la r içinde, Allah d ışında 
eşler ed inen  ve o n lan  Allah’ı sever gi
b i sevenler vardır; an cak  inanan lar, 
Allah’ı en  çok sevenlerdir. Kendileri
ne yazık edenler, azabı görecekleri 
zam an [anlayacakları gibi] tüm  gü
cü n  Allah’a  a it o lduğunu ve Allah'ın 
azabının  çok şiddetli o lduğunu keş
ke [önceden] anlayabilselerdi!

' j  s t a t

<>j3 ' j  Q

» ©  o > a v u i ^ i ' i * A v
- ________________

dünyaya b ir d ah a  geri dönmemiz m üm kün 
olsaydı da  o n lann  bizi yalnız bırakıp terket- 
tikleri gibi, biz de on lan  yalnız bırakıp terket- 
seydik!” diyeceklerdir. Böylece Allah, yaptık
tan  b ü tü n  işlerini onlara acı b ir pişmanlık 
duygusu  ta ttıra ra k  gösterecektir. Onlar, 
ateşten  de çıkacak değillerdir.

166-167. [Gerçekten de] kendilerine 168-169. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan, 
uyulm uş olanlar, azabı görecekleri helal ve teiniz olan şeylerden yeyin ve asla 
zam an, kendilerine uym uş olanlan şeytanın adımlarım  izlemeyin; çünkü o, sizin 
derhal yalnız bırakıp terk  edecekler- açık bir düşm anm ızdır. K uşkusuz ki, o, size, 
dir; böylece aralarındaki bağlar da kötü ve çirkin [işler yapmanızı] ve Allah hak- 
kopm uş olacaktır. IBu durum  karşı- kında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi fısıl- 
sında] uym uş olanlar ise: “Ah! Keşke dar.
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170. Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun!" 
denildiğinde, onlar: “Hayır! Biz, atalarımızı 
yapar bulduğumuz şeylere uyanz.” diyerek 
karşılık verirler. Ama, ya atalan, hiçbir şey 
akıl edememiş ve doğru yolu bulamamışsa
lar!

171. İnkar edenleri (doğru yola davet edenin] 
durumu, (hayvanlara] seslenen çobanın du
rumu gibidir. Hayvanlar, onun ancak bağırıp 
çağırmasını duyarlar, fakat ne dediğini anla
mazlar; çünkü (inkar edenler] sağırdırlar, dil
sizdirler ve kördürler. İşte bu yüzdendir ki, 
onlar akledemezler.

25

172. Ey inananlar! Size nzık olarak 
verdiğimiz şeylerin iyi olanlarından 
yeyin! Eğer gerçekten ibadet ettiğiniz 
(uğrunda çalıştığınız] Allah ise, (o 
halde] O’na şükredin!

173. (İyi bilin ki] Allah, size sadece, 
ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah’tan 
başkası adına kesilmiş olanı yasak
lamıştır. Bununla birlikte, kim -iste
meden ve ölçüyü kaçırmadan- bun
lardan yemek zorunda kalırsa, bun
dan dolayı ona hiçbir günah terettüp 
etmez; çünkü Allah, çok bağışlayan
dır, çok müşfik olandır.

174-175. Allah'ın kitapta indirdiğini 
gizleyenlere ve onu çok az bir değer 
karşılığında satanlara gelince; onlar, 
karınlarına ateşten başka bir şey 
doldurmamaktadırlar. Kıyamet günü 
ise, Allah, ne onlarla konuşacak ne 
de onlan arındıracaktır. Çok acı ve
ren bir azap (orada] onlan beklemek
tedir. Onlar; doğru yol karşılığında 
sapıklığı, bağışlanma karşılığında 
azabı satın almış olanlardır. Meğer 
onlar ateşe ne kadar da dayanıklılar
mış!

176. (Bu böyledir]; çünkü Allah, ki
tabı gerçeği ortaya koymak için in
dirmiştir. Kitap konusunda anlaş
mazlığa düşenler, gerçekten de çok 
derin bir aynlık içindedirler.
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177. Yüzlerinizi Doğu ve Batı tarafı
na çevirmeniz asla erdemli olmak 
demek değildir. Ama asıl erdemli 
olanlar; Allah’a, ahiret gününe, me
leklere, kitaba ve peygamberlere 
iman edenler, sevmelerine rağmen, 
mallarım, yakınlara, yetimlere, yok
sullara, yolda kalmışlara, dilenenle
re verenler ve kölelerin [özgürlükleri
ne kavuşması için harcayanlar], na
mazı kılanlar, zekaü verenler, söz 
verdiklerinde, sözlerini yerine geti
renler, zorda, darda ve savaşta güç
lüklere göğüs gerenlerdir. İşte onlar, 
doğru olanlar ve Allah bilincine var
mış olanlardır.

178-179. Ey inananlar! ö ldürü len ler 
hakkında size kısas farz kılınmıştır: 
Hüre karşılık hü r, köleye karşılık kö
le, kad ına karşılık kadın... Ancak, 
öldüren, [öldürülenin] kardeşi ta ra 
fından bağışlanırsa, bu  taktirde ona, 
örfe uym ak ve [bağışlayana borcunu] 
güzelce ödemek düşer. Bu, size Rab- 
binizden bir kolaylık ve size olan sev
gisinin [bir açılımıdır]. O halde, kim 
bundan  böyle haddi aşarsa, [iyi bil
sin ki], çok acı veren bir azap onu 
beklemektedir. Ey basiret sahipleri!

i ü ^ —■__________________ ^ j j fj

Kısasta sizin için hayat vardır; çünkü [kısas 
yoluyla öldürülmekten] korkarsınız [ve böyle- 
ce kısası gerektirecek suç işlemekten kaçınır
sınız].

Bakara Sûresi, Cüz 2 Sû

180-1 8 1 . Sizden, mal bırakabilecek durumda 
olanlara ölüm anı yaklaştığında, analarına, 
babalarına ve yakınlarına örfe uygun bir bi
çimde vasiyette bulunm ak farz k ılın m ış tır  
Bu, Allah bilincine varan lann  yerine getirme
leri gereken bir haktır. Kim, [vasiyetin içeriği
ni] öğrendikten sonra, onu değiştirirse, [iyi 
bilin ki], bunun  günahı, onu değiştirenlere 
aittir; çünkü Allah, çok iyi işiten, çok iyi bi
lendir.



Bakar» Sûresi, Cüz 2. Sûre 2 

'  ......................
w .—o  t  ̂

[■'- ' ~7l ̂ X t r - ^  \ ̂ = 3 ?  *# \i/CJ-\* ü \j>

tQ \\}jğ& 'ĵ Â \
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182. Bununla birlikte, kim, vasiyet edenin, 
bir hata ya da günah işlemesinden korkar da 
(tarafların) aralarım düzeltirse, bu taktirde, 
üzerine hiçbir günah düşmez; çünkü Allah, 
çok bağışlayan, çok müşfik olandır.

183-185. Ey inananlar! Oruç, içinizde Allah 
bilincinin canlı kalabilmesi için, sizden önce
kilere farz kılınmış olduğu gibi size de saydı 
günlerde farz kılınmıştır. O halde, içinizden 
kim hasta ya da yolculukta ise, (oruç tuta
madığı günler için] başka günlerde (oruç tu t
sun)! Bununla birlikte, orucu tutmakta zor- 
lananlann, fidye olarak, bir yoksulu doyur
maları gerekir. Kim, gönüllü olarak fazladan

iyilik yaparsa, [iyi bilsin ki], bu ken
disi için daha hayırlıdır. Ancak oruç 
tutmanız, sizin için daha iyidir. Keş
ke bunu bilseydiniz. [Bu ay], içinde 
Kur’anin, insanları doğru yola ulaş
tırmak, doğru yolu ve hak ile batılı 
birbirinden ayıracak ölçüyü açıkla
mak üzere indirilmiş olduğu Rama
zan ayıdır. O halde, içinizden kim bu 
aya erişirse, onda oruç tutsun; an
cak kim hasta ya da yolculukta ise, 
[oruç tutamadığı günler içini başka 
günlerde loruç tutsun]! Allah size 
kolaylığı diler; zorluğu ise dilemez. 
Ama O, sayıyı tamamlamanızı (tut
madığınız günlerin orucunu tutma- 
nızıl, sizi doğru yola ulaştırmasından 
dolayı Allah’ı yüceltmenizi ve (O’nal 
şükretmenizi diler.

186. Kullarım sana Beni soracak 
olurlarsa (çok iyi bilsinler kil, Ben 
onlara çok yakınım; Beni çağırdığın
da, çağıranın çağrısına karşılık veri
rim. O halde, onlar da Benim çağrı
ma karşılık versinler ve Bana inan
sınlar ki, böylece doğru yolu bulabil
sinler!
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187. Oruç gecesi kadınlarınızla cin
sel ilişkide bulunmanız size helal kı
lınmıştır. Onlar sizin örtülerinizdir 
siz de onların örtülerisiniz. Allah nef
sinize güvenemeyeceğinizi bildiği 
içindir ki, [bu konudaj tövbenizi ka
bul ederek sizi atfetmiştir. Bundan 
böyle onlara yaklaşın ve Allah'ın si
zin için takdir ettiğini isteyin. Fecrin 
siyah ipliği beyaz ipliğinden sizce 
ayırt edilinceye kadar yeyin ve için; 
am a sonra da geceye kadar orucu 
tutunl Mescitlerde itikatta iken, on
lara [kadınlara! yaklaşmayın! Bun
lar, Allah'ın koymuş olduğu sınırlar
dır. Onlara yaklaşmayın! İşte Allah, 
içlerinde Allah bilincinin canlı kal
ması için insanlara ayetlerini böylece 
açıklamaktadır.

188. Aranızda mallarınızı haksız yol
larla yemeyin ve insanların malların-

Bakara Sûresi, Cûzs, s

i.

dan bir kısmını bile bile günaha girerek ye
mek için, konuyu hâkimlerin huzuruna çı
karmayın!

189. Sana yeni aylan [hilalleri] soruyorlar. 
De ki: “Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçü
leridir. Erdem, [sandığınız gibi] asla evlere ar
kalarından girmenizde değildir. Asıl erdemli 
olan, içinde Allah bilincini canlı tutandır. O 
halde, artık evlere kapılarından girin ve Allah 
bilincini içinizde canlı tutun ki, kurtuluşa 
eresiniz!”

190. Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolun
da savaşın, ama asla haddi aşmayın; çünkü 
Allah, haddi aşanları sevmez.
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191-194. Onlan bulduğunuz yerde öldürün 
ve sizi kovdukları yerden siz de onlan kovun; 
çünkü fitne [zulüm ve baskı] adam öldür
mekten [bile] daha ağır [bir suçtur]. Sizinle 
savaşmadıkça, onlarla Mescid-i Haram’da 
asla savaşmayın; eğer sizinle savaşacak olur
larsa, onlan öldürün! İşte inkar edenlerin ce
zası budur. Eğer [savaşa] son verecek olur
larsa, [iyi bilin ki], Allah çok bağışlayan, çok 
müşfik olandır. Fitne [zulüm ve baskı] bitin
ceye ve Din sadece Allah'ın oluncaya kadar 
onlarla savaşın! Eğer [savaşa] son verecek 
olurlarsa, [iyi bilin ki], düşm anca tavır ancak 
zalim lere karşı gösterilir. Haram ay, haram 
aya karşılıktır. [Aynı şekilde] haram lar [do

kunulmazlıklar da] karşılıklıdır. O 
halde size kim tecavüz edecek olur
sa, siz de ona, onun size tecavüz et
tiği ölçüde tecavüz edin! İçinizde Al
lah bilincini her zaman canlı tutun 
ve Allah’ın [her zaman] bu bilinci 
canlı tutanlarla birlikte olduğunu bi
lin!

195. Allah yolunda harcayın, kendi
nizi kendi elinizle tehlikeye atmayın 
ve iyilik yapm; çünkü Allah, iyilik ya
panları sever.

196. Haccı ve umreyi Allah için ta
mamlayın! Eğer [herhangi bir sebep
le bundan] alıkonacak olursanız, ko
layınıza gelen kurbanı gönderin ve 
bu kurban, yerine varmadıkça, baş
larınızı tıraş etmeyin! İçinizden kim 
hasta olur yahut başmda bir rahat
sızlığı bulunursa, fidye olarak, ya 
oruç tutması ya sadaka vermesi ya 
da kurban kesmesi gerekir. [Tehlike
den] emin olduğunuzda ise, kim 
hacca kadar umreden yararlanmak 
isterse, kolayına gelen kurbanı kes
mesi gerekir. Kurban bulamayan 
kimse, üç gün hac esnasında ve yedi 
gün de döndüğünde olmak üzere 
tam on gün oruç tutar. [Ancak] bu 
hüküm, ailesi, Mescid-i Haram’da 
oturmayanlar içindir. Allah’ın bilin
cinde olun ve Allah’ın cezasının çok 
şiddetli olduğunu bilin!
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197-202. Hac bilinen aylardadır. 
Kim, bu aylarda haccı [kendine] farz 
kılarsa, [iyi bilsin ki], artık hac esna
sında, kadma yaklaşmak, günah iş
lemek ve kavga etmek yoktur. Ne ha
yır yaparsanız yapın, Allah onu bilir. 
O halde kendinize azık edinin; [an
cak şunu hiçbir zaman hatırınızdan 
çıkarmayın ki], azığın en hayırlısı, 
takva [içinizde Allah bilincinin canlı 
kalmasıjdır. Ey basiret sahipleri! Öy
leyse Beni bilincinizde canlı tutun. 
[Hac esnasında] Rabbinizin lütfunu 
aramanızda herhangi bir günah söz 
konusu değildir. Arafat’tan indiğiniz
de, Meş’ar-i Haram’da Allah’ı anın! 
Önceleri, sapmış iken, sizi doğru yo-
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la ulaştırdığı için, O’nu anın! Sonra, insanla
rın [toplu olarak] akın ettikleri yerden, siz de 
akın edin ve Allah’tan bağışlanma dileyin; 
çünkü Allah, çok bağışlayan, çok müşfik 
olandır. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, Allah'ı, 
atalarınızı andığınız gibi, hatta daha da çok 
anın! İnsanlar arasında, “Rabbimiz bize dün
yada ver!” diyenler vardır. Böylelerinin ise 
ahirette nasibi olmayacaktır. Onlar arasında. 
“Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilik 
ver ve bizi ateşin azabından koru!" diyenler 
de vardır. İşte kazandıklarından nasibi olan
lar bunlardır. [İyi bilin ki], Allah hesabı çok 
çabuk görendir.
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tanık tutar. [Senden] aynldı mı, ül-
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203. Saydı günlerde Allah’ı anini Kim, [Mı- ,u™ feda eder’ Allah da klll,anna 
na’dan Mekke’yel iki gün içinde [dönme ko- kar5‘ çok şefllat11 olandlr-
nusunda) acele ederse ya da [Mina’da daha 208-209. Ey inananlar! Banşa tam 
uzun kalıp da Mekke’ye dönme konusunda] olarak girin ve şeytanın adımlarını 
gecikirse, içinde Allah bilincini canlı tuttuğu izlemeyin; çünkü o, sizin açık düş- 
taktirde [bu acele etmeden ya da gecikmeden manınızdır. Size apaçık deliller gel- 
dolayı], ona hiçbir günah terettüp etmez. O dikten sonra, yine de [doğru yoldan] 
halde Allah bilincini içinizde canlı tutun ve sapacak olursanız, bilin ki, Allah, 
[bir günj O’nun huzurunda toplanacağınızı çok güçlü, çok bilge olandır.

210. Onlar, ilahi takdir kesinleştiği 
204-206. İnsanlar içinde, dünya hayatına da- halde, yine de Allah'ın ve meleklerin, 

ir sözü hoşuna giden kimse vardır; o, insan- bulut gölgeleri içinde kendilerine gel- 
larrn en yalancısı olduğu halde, [seni etkile- meşini mi bekliyorlar? [Sonunda] 
yebilmek için] kalbinde olan [yalanla Allah’ı bütün işler, Allah’a döndürülecektir.

207. İnsanlar içinde öylesi de vardır 
ki, Allah rızasını kazanmak için ca-

bozgunculuğu sevmez. Ona: “Al
lah'ın bilincinde ol!" denilince, guru
ru onu günaha sürükler. Böylesine 
cehennem yeter; ne kötü bir yataktır 
o!
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kadar açık deliller verdiğimizi sor. 
Kim, Allah'ın nimeti kendisine gel
dikten sonra, onu değiştirirse, [iyi 
bilsin ki], Allah, azabı çok şiddetli 
olandır.

212. Dünya hayatı, inkar edenlere 
süslü  gösterilmiştir. Bu yüzden ina
n an lar ile alay ederler; oysa kıyamet 
günü, içlerinde Allah bilincini canlı 
tu tanlar, onlardan ü stü n  olacaklar
dır. Allah dilediğine hesapsız nzık 
verir.

213. [Başlangıçta] insanlar tek bir 
top lu luk  o luşturuyorlard ı. [Ancak 
aralarında ayrılıkların çıkması üzeri
ne] Allah, m üjdelemek ve uyarm ak 
üzere [onlara] peygamberler gönder
m iş ve onlarla birlikte [her birinin] 
insan la r arasında  ayrılığa düştükleri 
konularda hükm etm esi için gerçeği 
bildiren kitabı da  indirm işti. B unun
la birlikte, kendilerine apaçık deliller 
geldikten sonra, aralarındaki k ıs
kançlık tan  ö türü , onun  [kitap] h ak 
kında aynlığa düşenler, kendilerine 
[kitap] verilmiş o lanlardan başkaları 
değillerdi. Ancak Allah, inananları, 
hakk ında ayrılığa d üşm üş oldukları 
gerçeğe kendi izniyle ulaştırm ıştır; 
ç ü n k ü  Allah, dilediğini doğru yola 
u laştırır.

(takara Sûresi, Cüz o ,, 
_______ _ ' Sürç ;

-es rlltü
214. Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin 

b aş lanna gelenler, sizin de başınıza gelme
den cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar 
öylesine b ir darlığa ve zorluğa m aruz kalmış
lar ve öylesine sarsılm ışlardı ki, elçi ve bera
berindeki inananlar: “Allah'ın yardımı ne za
m an?” demişlerdi. İyi bilin ki, Allah’ın yardı
mı çok yakındır.

215. S ana  ne harcayacaklarını soruyorlar. 
De ki: “Eğer bir m al harcayacaksanız, [iyi bi
lin ki, o öncelikle] ana-baba, yakınlar, yetim
ler, düşk ü n le r ve yolda kalm ışlar içindir. Her 
ne hayır işlerseniz işleyin, Allah onu çok iyi 
bilendir.”
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216. Hoşunuza gitmediği halde, savaş size 
farz kılınmıştır. Ama, hoşlanmadığınız bir şey 
sizin için daha hayırlı olabilir; aynı şekilde 
hoşlandığınız bir şey de sizin için daha kötü 
olabilir; çünkü Allah bilir, siz ise bilemezsi
niz.

217. Sana haram ayda savaşılmasını soru
yorlar. De ki: “Bu ayda savaşmak suçtur; an
cak, Allah yolundan alıkoymak, O’nu inkar 
etmek, Mescid-i Haram’a [ziyareti) engelle
mek ve halkını oradan kovmak ise, Allah ka
tında daha büyük bir suçtur. Fitne [zulüm ve 
baskı! adam öldürmekten [bile) daha ağır [bir 
suçturj. Güçleri yetse, sizi dininizden döndü

rene dek sizinle savaşmayı sürdü
rürler. Kim, dininden dönüp de in
karcı olarak ölecek olursa, [iyi bilsin 
ki], dünyada ve ahirette amelleri bo
şa gitmiş olanlar işte bu gibileridir. 
Cehennemlik olacak olanlar da bun
lardır. Onlar orada ebedi olarak ka
lacaklardır.

218. İnananlar, hicret edenler ve Al
lah yolunda cihatta bulunanlar ise, 
Allah'ın sevgisini umanlardır; çünkü 
Allah çok bağışlayan, çok müşfik 
olandır.

219. Sana içkiyi ve kum an soruyor
lar. De ki: “İkisinde de insanlar için 
hem büyük günah hem de faydalar 
vardır; ancak günahlan, faydaların
dan daha çoktur.” Yine sana neyi 
harcayacaklarını soruyorlar. De ki: 
“İhtiyaçtan fazlasını...” İşte Allah, 
dünya ve ahiret hakkında düşünme
niz için, size ayetlerini böylece açık
lamaktadır.
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220. Yine sana yetimleri de soruyor
lar. Onların durumlarını düzeltmek 
daha hayırlıdır; ancak onlarla birlik
te yaşayacak olursanız, [iyi bilin kil, 
onlar artık sizin kardeşlerinizde. Al
lah, işleri bozan ile düzelteni bile. 
Eğer Allah dileseydi, size güçlük çı
karırdı. Kuşkusuz ki, Allah çok güç
lü, çok bilge olandır.

221. [Ey inananlar! 1 İnanmadıkça, 
Allah’a ortak koşan kadınlarla evlen
meyin! İnanan be cariye, hoşunuza 
gitse de, Allah’a ortak koşan be ka
dından daha hayırlıdır. [İnanan ka
dınlan dal, inanmadıkça, Allah’a or
tak koşan erkeklerle evlendirmeyin! 
İnanan be köle, hoşunuza gitse de, 
Allah’a ortak koşan be [hürlden da
ha hayırlıdır; çünkü bunlar, sizi ate
şe çağırmaktadırlar. Allah ise, izni 
ile, [sizi] cennete ve bağışlanmaya 
çağırmaktadır. İşte düşünüp ibret 
almalan için Allah ayetlerini insanla
ra açıklamaktadır.

H a » _________ ______________

ve temizlenmedikçe de onlara yaklaşmayın! 
Temizlendiklerinde ise, Allah’ın size söylediği 
yerden onlara yaklaşın! Kuşkusuz ki, Allah 
çok tövbe edenleri sever; çok temizlenenleri 
de sever.”

223. Kadınlarınız sizin için bir tarladır; o hal
de tarlanıza dilediğiniz gibi yaklaşın! Kendi
niz için hazırlık yapın! İçinizde Allah bilincini 
canlı tutun ve [mutlaka! O’na kavuşacağıma 
bilin! [Bunu] inananlara müjdele!

222. Sana hayız [durumunu! soru- 224. Yeminlerinizden ötürü, iyilik yapmanı- 
yorlar. De ki: “O [duruml, rahatsızlık za, [kötülükten! sakınmanıza ve insanların 
verici bir [durumdur]. Bu yüzden, arasını bulmanıza Allah’ı engel kılmayın! Al- 
hayızlı iken kadınlardan uzak durun lah çok iyi işiten, çok iyi bilendir.



Bakara Sûresi, Cüz 2. Sûre 2
35

j Z ' t â ğ g

«ıvy>

t a  -.1'?-

> .'^ \\;\^  •, • \- ■ a<?t A,<ı> r  •

• > j 
^ J j f

î<^ C j  j  ̂  J t m >î  -^3*1 ̂  ©

225. Allah sizi, düşünmeden yapmış olduğu
nuz yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz; 
ama kalplerinizin bilinçli olarak yapmış oldu
ğu yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Allah 
çok bağışlayan, çok yumuşak davranandır.

226-227. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin 
edenlerin, dört ay beklemeye haklan vardır. 
Bununla birlikte, yeminlerinden dönecek 
olurlarsa, [iyi bilsinler ki], Allah, çok bağışla
yan, çok müşfik olandır. Eğer boşamaya ka
rarlı iseler, [bilsinler ki], Allah çok iyi işiten, 
çok iyi bilendir.

228-230. Boşanmış kadınlar, kendile
ri için, üç hayız/temizlik süresi bek
lerler; çünkü, onlar, eğer Allah'a ve 
ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın 
rahimlerinde yarattığım gizlemeleri, 
onlara helal olmaz. Bu süre esnasın
da banşmak isterlerse, kocalan onla- 
n  geri almaya [herkesten] daha çok 
hak sahibidirler. Kocalarının onların 
üzerinde belli haklan olduğu gibi on
ların da kocalan üzerinde belli hakla- 
n  vardır. Ancak, erkeklerin kadınlar 
üzerinde bir dereceleri vardır. Allah 
çok güçlü, çok bilge olandır. Boşama 
iki defadır; o halde, [yapılması gere
keni iyilikle tutmak ya da güzelce sa
lıvermektir. Kadınlara verdiğiniz her
hangi bir şeyi geri almanız, her iki ta
rafın [kan-kocanın] Allah’ın koymuş 
olduğu sınırlan koruyamamaktan 
korkmalan durumu dışında, size he
lal olmaz. Bununla birlikte, onlann, 
Allah’ın koymuş olduğu sınırlan ko
ruyamamalarından korkacak olursa
nız, o zaman kadirim, [kendisini bo
şaması için] kocasına vermiş olduğu 
fidyeden dolayı, ikisi için de herhangi 
bir günah söz konusu değildir. Bun
lar, Allah’ın koymuş olduğu sınırlar
dır; o halde sakın onlan aşmayın! 
Kim, Allah’ın sınırlanın aşarsa, [iyi bi
lin ki], onlar, kendilerine yazık eden
lerdir. Eğer sonunda [erkek] onu [ka- 
nsmı] boşayacak olursa, artık o, baş
ka bir eş ile evlenmedikçe, kendine 
helal olmaz.6 Ancak, [yeni kocası da] 
onu boşayacak olursa, Allah'ın koy
muş olduğu sınırlarım koruyabilecek
lerine inandıklan taktirde, [eski kan- 
kocanın] birbirlerine dönmelerinde 
herhangi bir günah söz konusu değil
dir. İşte bunlar, bilen bir halk için Al
lah’ın açıklamakta olduğu sınırlardır.

6 Genellikle, çevirilerde, söz konusu ayet-i kerime. "Eğer onu (üçüncü defa) boşarsa,..." şeklinde çevrilmekte
dirler. İslam hukukçuları ve müfessirler, söz konusu ayet-i kerimeyi İslam hukukundaki üçlü boşamaya



36

231-233. Boşadığınız kadınların bek
leme süreleri sona erdiğinde, onlan 
güzellikle tutun ya da güzellikle bira 
km. Onlan, haklanna saldırmak ve 
böylece onlara zarar vermek için ya
nınızda tutmayın. Kim böyle yaparsa, 
[iyi bilsin ki], kendisine yazık etmiş 
olur. Allah’m ayetlerini alaya alma
yın! Allah'ın size olan nimetini, öğüt 
vermek için size indirdiği kitabı ve 
bilgeliği hatırlayın! Allah bilincini içi
nizde canlı tutun ve Allah’ın her şeyi 
çok iyi bilen olduğunu bilin! Boşadı
ğınız kadınların bekleme süreleri so
na erdiğinde, aralarında güzelce an
laştıkları taktirde, eşleri7 ile evlenme
lerine engel olmayın; bu, içinizden Al
lah’a ve ahiret gününe inanmış olan
lara verilen öğüttür. Bu, sizin için da
ha iyi ve daha temiz [olan bir yoldurj. 
Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. [Boşan
mış] anneler, emzirmeyi tamamlat
mak isteyenler] için, çocuklarını iki 
tam yıl emzirirler. [Bu süre içinde] 
onların örfe uygun olarak beslenme
leri ve giydirilmeleri, çocuk babaları
na] aittir. Bununla birlikte, hiç kimse 
gücü dışında sorumlu tutulamaz. O 
halde ne anne ne de baba çocukların
dan dolayı zarar görmesin. Aynı so
rumluluk [babanın] mirasçısına da 
düşer. Ancak, anne ve baba, karşılık
lı rıza ve danışma sonucu, [çocuğun 
annesinden8] ayrılmasını dilerlerse, 
bundan dolayı onlar için hiçbir gü-

Bakara Sûresi, Cüz 2 Süre 2
ı-

t '

V L i O j ' j l i ü i a j

ı - _  ’ J L----------------- -------------c~=flp]

nah söz konusu değildir. Eğer, çocuklannızı 
[süt annelere] emzirtmek isterseniz, [süt an
nelere] örfe uygun olarak vereceğiniz ücretleri 
güven altına aldığınız9 taktirde, bundan dola
yı da size hiçbir günah terettüp etmez. Allah 
bilincini [her zaman] içinizde canlı tutun ve 
dolayısıyla Allah’ın yapmakta olduklannızı 
çok iyi gören olduğunu bilin!

dayanak kılmışlardır. Bilindiği gibi, ayet-i kerimede “üçüncü defa" ifadesi mevcut değildir. İslam alimleri, 
bu sonuca yorum ile varmışlardır. Ancak, son zamanlarda yayınlanan bir araştırmada, “üçlü boşamanın' 
Kur'anî olmadığı ispatlanmaya çalışılmaktadır. Araştırmaya göre, bizzat Kur'an-ı Kerimin de açıkça bildir
diği üzere, “Boşama iki defadır." Bu konuda geniş bilgi için bkz: Arif Güneş, Boşama Yöntemi, Ankara. 1997 

7 Bu ayet-1 kerimede geçen “eşlerinden" maksat, tefsirlere ve dolayısıyla çevirilere göre, “boşanmış kadınlann 
eski kocalarıdır. Bu nedenle, çevirilerin hemen hepsinde parantez içinde (eski) sözcüğünün yer aldığını gö
rüyoruz. Kanaatimize göre, bu yorumlar ve çeviriler, yanlıştır; çünkü, bir kere ve hatta dört mezhebe göre 
iki kere boşanmış olan bir kadının, kocasına bekleme süresinde yeniden dönmesi durumunda, yeni bir ni-
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234-235. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkla- 
n eşleri, kendileri için, dört ay on gün bekler
ler. Bekleme sürelerinin sonuna  vardıkların
da, kendileri için, örfe uygun olarak yaptıkla
rından dolayı, sizin için herhangi bir günah 
söz konusu değildir; ancak  [hiçbir zam an 
unutmayın ki], Allah, yapm akta olduklarınız
dan çok iyi haberdar olandır. B ununla birlik
te, bu kadınlara kapalı b ir biçimde evlenme 
isteğinizi belli etmenizde ya da içlerinizde bu 
isteği beslemenizde sizin için herhangi b ir gü

nah söz konusu değildir; çünkü Al
lah, gerçekten ele sizin onlarla evlen
mek isteyeceğinizi bilmektedir. An
cak, örfe uygun olan söz söylemeniz 
dışında, onlarla gizlice buluşma va
dinde bulunmayın. Farz olan bekle
me süresi sona ermeden de, nikah 
akdine kalkışmayın ve Allah’ın içiniz- 
dekileri bildiğini bilin. O halde, O’n- 
dan sakının ve bilin ki, O, çok bağış
layan, çok yumuşak davranandır.

236-237. Henüz dokunmadığınız ya 
da mehillerini) belirlemediğiniz ka
dınlan boşamanızdan dolayı da sizin 
için herhangi bir günah söz konusu 
değildir. [Ancak bu gibi durum larda, 
yine de] onlara, birtakım maddi ya
rarlar sağlayın; zengin olan, kendi 
gücü oranında, darda olan da kendi 
gücü oranında, örfe uygun olarak, 
[onlara birtakım imkanlar sağlasın
lar). Bu, iyi davranış içinde bu lanan
ların yerine getirmeleri gereken bir 
görevdir. Onları, onlara henüz do
kunm adan, am a m ehillerini] belirle
dikten sonra boşayacak olursanız, o 
zaman, onlara belirlediğiniz m e h ille 
rin] yansını [verin]; ancak onların 
haklanndan vazgeçmeleri ya da n i
kah  akdini elinde b u lu n d u ra n ın  
[mehrin yansı ile ilgili hakkından] 
vazgeçmesi durum u m üstesna... [As
lında] haklarınızdan vazgeçmeniz, içi
nizde Allah bilincinin canlı kalm asına 
[takvaya] daha uygundur. Ş u halde, 
birbirinize karşı lü tufkar davranm ayı 
[asla] unutm ayın; çünkü  Allah, yap
m akta olduklanmzı çok iyi görendir.

kah akdine gerek yoktur. O halde, ayet-i kerimede geçen "kocalardan" kast olunanın yeni kocalar olması 
daha tutarlı görünmektedir. Nitekim. Muhammed Esed. hakkında hiçbir açıklama yapmadığı İfadeyi “ot- 
her men-başka erkeklerle" şeklinde çevirmiştir. Konunun önemine binaen Esed çevirisinin ilgili bölümünü 
burada aktarmayı gerekli görmekteyiz: ‘Kadınları boşadıktan sonra  beldeme sürelerinin sonuna gelmişler
se, aralarında uygun bir şekilde anlaştıkları taktirde, başka erkekler ile evlenmelerine engel olmayın..."
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238-239. Namazlara ve [özelliklel orta 
nam aza devam edin. Gönülden bağ
lılık ve saygı ile Allah’ın huzurunda 
durun! B ununla birlikte, [düşm anla
rınızdan] korkacak olursanız, o ta k 
tirde [namazlarınızı] yürüyerek ya da 
binek üzerinde giderek [kılın]! G ü
venliğe eriştiğinizde ise, bilm edikleri
nizi size öğrettiğinden dolayı Allah’ı 
an ın !10

240. Eğer, içinizden ölürken geride 
eşler bırakacak olanlar olursa, [bun
lar] eşlerine, bir yıl boyunca, geçim
lerini sağlayacak mal verilmesini ve 
[bu süre içinde dej evlerinden çıka
rılmamalarını vasiyet (etsinler|. An
cak, [evlerinden] kendileri ayrılacak 
olurlarsa, bu taktirde, kendi başları
na. örfe uygun olarak yapacakların
dan dolayı üzerinize hiçbir günah te
rettüp etmez. [Hiçbir zaman unut
mayın ki], Allah çok güçlü, çok bilge 
olandır.

241. Boşanmış kadınlar da, örfe uy
gun bir şekilde geçimlerinin sağlan
ması hakkına sahiptirler; [onlara bu 
hakkı sağlamak], içlerinde Allah bi
lincini canlı tutanların yerine getir 
meleri gereken bir görevdir.

242. Allah, aklınızı kullanmanız 
için, size ayetlerini böylece açıkla
maktadır.

243-245. Sen, binlerce olmalarına 
rağmen, yine de ölümden korktukla
rı için, yurtlarını terk edenleri görme

din mi? Bunun üzerine. Allah onlara: “Ölün!” 
diye seslenmiş ve sonra da onları tekrar haya
ta döndürmüştü. [İyi bilin ki). Allah, tnsanla- 
ra lütufkârdır; ama buna rağmen insanların 
çoğu ytne de şükretmezler. O halde. Allah yo
lunda savaşın ve bilin ki. Allah, çok iyi işiten, 
çok iyi bilendir. Karşılığını kat kat artırarak 
vereceği güzel bir borcu Allah’a verecek olan 
kimdir? Allah, hem darlaştırır hem de bollaş
tırır. [Sonunda] O na döndürüleceksiniz.

s  Ayet-i Kertmede geçen 'flsâlen* sözcüğü, genel olarak müfessirler tarafından, çocuğun sütten k-
olarak anlaşılmıştır ve bu durum  doğal olarak hemen tüm  çevirilere de yansımıştır Bununla birüktr «- 
Razının bildirdiğine göre, Ebü Müslim, söz konusu sözcüğün, çocuğun annesinden ayrılması an la rr" ’- 
da kullanıldığı görüşünü llert sürm üştür. Muhammed Esed çevirisinde bu görüşü esas almıştır: ~Ve eğe 
[anne-baba} her ikisi, [anne iie çocuğun} ayrılmasına karşılıklı ma ue danışma ile karar verirlerse, [bundan 
dolayı} onlara bir günah yoktur."
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246-248. Yine sen, Musa’dan sonraki İsrailo- 
ğuilanmn ileri gelenlerini de görmedin mi? 
Hani onlar, Peygamberlerine: “Haydi bize bir 
hükümdar gönder de Allah yolunda savaşa
lım!" demişlerdi. O da [onlara]: “Ya size sa
vaşmanız emrolunur da savaşmazsanız?” de

diğinde, onlar da [ona]: “Bizler, yurt
larımızdan kovulmuş ve çocuklan- 
mızdan uzaklaştırılmışız, neden sa
vaşmayalım ki ...?” diye karşılık ver
mişlerdi. Bununla birlikte, onlar, 
kendilerine savaşmalan emrolunun- 
ca, içlerinden çok azı müstesna, [sa
vaştan] yüz çevirmişlerdi. [Ancak 
hiçbir zaman unutmayın ki], Allah, 
kendine yazık edenleri çok iyi bilen
dir. Peygamberleri onlara: “Allah Ta- 
lut’u size hükümdar olarak gönder
miştir.” demişti. Bunun üzerine on
lar: “O, biz hükümdarlığa ondan da
ha layık iken ve ona da bol mal veril
memiş iken, nasıl olur da bize hü
kümdar olur?” diye karşılık vermiş
lerdi. O da: “Kuşkusuz ki, Allah onu 
sizin için seçmiş ve onu ilim ve be
den bakımından üstün kılmıştır. Al
lah hükümdarlığı dilediğine verir. Al
lah, lütfü çok geniş olan, çok iyi bi
lendir.” demişti. Yine peygamberleri 
onlara: “Onun hükümdarlığının işa
reti, tabutun size gelmesidir. Melek
lerin taşıyacağı o tabutun içinde, [si
zin için] Rabbinizden gelen bir gönül 
ferahlığı, Musa ailesi ile Harun aile
sinin bırakmış oldukları bir miras 
olacaktır. Eğer inananlardan iseniz, 
bunda sizin için mutlaka bir delil 
olacaktır.” demişti.

8 Ayet-i kerimenin bu kısmında geçen, “sellemtüm” sözcüğüne genelde “teslim etmek" anlamı verilmekte
dir, Buna göre ayet-1 kerimenin bu kısmı şöyle çevrilmektedir: “Çocuklarınızı emzirtmek istediğiniz taktir
de, süt anneye vermekte olduğunuzu iyilikle teslim etmeniz şartıyla üzerinize günah yoktur." Bununla bir
likle, Esed, burada da çoğunluğun görüşünden ayrılarak, söz konusu sözcüğe, asıl anlamlanndan biri 
olan “emniyetini sağlamak' anlamını vermeyi yeğlemiş ve ayet-i kerimenin bu bölümünü şöyle çevirmiş
tir: ‘...ve eğer çocuğunuzu süt annelere emanet etmeye karar verirseniz, teslim edeceğiniz çocuğun, emni
yetini uygun bir şekilde sağlamanız şartıyla size bir günah yüklenmez."

10 Biz ayet-i kerimede geçen "kema” edatına, sebep anlamı vermeyi uygun gördük: ancak çoğunluk, ayet-i 
kertmeyi, edata benzetme anlamı vererek çevirmeyi yeğlemiştir: “...güvene kavuştuğunuz zaman, bilmedi- 
3<nlz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah’ı anın."
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249-252. Talut ordusuyla birlikte ay
rıldığı zaman, [askerlerinel: “Allah si
zi bir ırmak ile deneyecektir. Şu hal
de kim ondan içerse, [iyi bilsin ki], o 
benden değildir; ancak kim ondan 
İçmez ya da bir avuç ile yetinirse, [iyi 
bilsin ki] o beridendir.” demişti. [Bu 
uyarıya rağmen] onlar, içlerinde çok 
azı dışında, yine de sudan içmişlerdi. 
O ve onunla birlikte olan inananlar 
ırmağı geçerlerken, [nehrin öbür 
ucunda kalanlar]: “Bugün bizim Ca- 
lut ve ordusuna karşı koyacak gücü
müz yoktur." demişlerdi. [Bunun 
üzerine] Allah’a kavuşacaklarını bi
lenler ise, “Nice sayıca az topluluk, 
Allah’ın izniyle, sayıca çok olan top
luluğu yenmiştir; çünkü Allah güç
lüklere göğüs gerenlerle beraberdir." 
demişlerdi. Calut ve ordusuyla karşı 
karşıya geldiklerinde de onlar: “Ey 
Rabbimiz! [Kalplerimizi] sabırla dol
dur, bize direnme gücü ver ve inkar
cı olan bu halka karşı bize yardım 
et!" diye dua etmişlerdi. Böylece on
lar, Allah’ın izni ile onları bozguna 
uğratmışlardı. Davud da Calut’u öl
dürmüştü. Allah da ona hükümran
lığı ve bilgeliği bahşetmiş ve ona dile
diğini öğretmişti. Eğer Allah insan 11

la rdan  bir kısm ının [baskılarına ve zulümle
rine karşı] diğer bir kısm ını korumasaydı. 
yeryüzünde bozgunculuk egemen olurdu: an
cak  Allah, b ü tü n  alemlere karşı lü tu f sahibi
dir. İşte bunlar, sa n a  gerçek olarak okumak
ta  olduğum uz ayetlerdir. K uşkusuz ki. sen. 
gönderilmiş olanlardansın.

11 Biz, burada çevirimizde, “ve levlâ difâu'llahr kıraatini esas aldık: çünkü bu şekilde ayet i kerimenin ka
zeinmiş olduğu anlam, bağlama da daha uygun düşmektedir. Baskı ve zulüm yönetimini sürdüren Calut 
yönetimine karşı. Talut ve beraberindeki inananlar. Allah’ın yardımı ile, karşı koymuşlar ve böylece on
ların baskı ve zulüm yönetimine son vermişlerdir. Bununla beraber, çevireler, genellikle, “ve levlâ de- 
füllahl" kıraatini esas alarak ayet-i kerimeyi çevirmeyi yeğlemişlerdir: “Eğer Allah'ın, insanlardan bazısı
nı diğer bazısıyla sanıp yok etmesi olmasaydı, yeryüzü muhakkakJesada uğrardı..." Muhamed Esed ise. 
kıraat tle İlgili hiçbir açıklama yapmadan şu çeviriyi sunar: "Ve eğer Allah, insanlara kendilerini başkala
rına karşı sauunma gücü uermeseydi yeryüzü çürüme ve yozlaşmaya maruz kalırdı.."
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253. Bunlar, kimilerini kimilerine üstün kıl
dığımız elçilerdir. Onların içinde, Allahın 
kendisiyle konuştuğu ve bazılarının da dere
celerini yükselttiği [elçiler] vardır. Meryem 
oğlu İsa’ya da apaçık deliller verdik ve onu 
Ruh’ul- Kudüs ile destekledik. Eğer Allah di- 
leseydi, [bu elçilerden] sonra gelenler, kendi
lerine gelmiş olan apaçık delillerden sonra, 
birbirlerini öldürmezlerdi; ne var ki, onlar, 
aralarında ayrılığa düşm üşlerdir. Bu yüz
den, içlerinden bir kısmı inanırken, bir kıs
mı da inkara sapmıştır. Eğer Allah dileseydi, 
birbirlerini öldürmezlerdi; ancak Allah dile
diğini yapar.

254. Ey inananlar! İçinde hiçbir alış
verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir 
şefaatin olmayacağı gün gelmeden 
önce, size nzık olarak vermiş olduk
larımızdan [başkalan için de] harca
yın! İnkar edenler, kendilerine yazık 
edenlerdir.

255. Kendinden başka hiçbir tanrı 
bulunmayan Allah, canlı olan, ken
dinde var olan ve dolayısıyla bütün 
varlığa kaynaklık edendir. O nu ne 
bir uyuklama ne de bir uyku tutar. 
Göklerde ve yerde olanlar O’nundur. 
İzni olmadan, O’nun nezdinde kim 
şefaat edebilir ki...? O, onların önün
de olanı da arkalarında olanı da bilir. 
Onlar, O nun ilminden, ancak O nun 
dilediğini kavrarlar. O nun kürsüsü 
[egemenliği], gökleri ve yeri kuşat
mıştır; onlann korunması da O na 
asla ağır gelmez. Çünkü O, çok yüce, 
çok azametli olandır.

256. Dinde zorlama yoktur; çünkü 
doğru yol ile eğri yol artık birbirlerin
den ayrılmıştır. O halde, kim tağutu 
reddedip de Allah’a inanırsa, [çok iyi 
bilsin ki] o, kopması mümkün olma
yan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Al
lah çok iyi işiten, çok iyi bilendir.
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kasabaya uğrayan ve (orada gördük- giydiriyoruz." Böylece gerçeği anlayınca, o: 
leri karşısında dehşete kapıldığı “Artık biliyorum ki. Allah, her şeye gücü ye- 
içinl: “Böylesine harap olmuş bir ka- tendir.” demişti.
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260. Hani İbrahim [Rabbine]: “Ey Rabbim! 
Bana ölüleri nasıl dirilteceğini göster!” dem iş
ti de O da [ona]: “Yoksa inanm ıyor m usun?” 
diye sormuştu. B unun  üzerine o: “Elbette ki, 
inanıyorum; ancak  Ibunu] kalbim in m utm a
in olması için [istiyorum].” diyerek karşılık 
vermişti. [O zam an Allah ona]: “[Madem ki, 
öyle], o halde, dört tane  k u ş  bul ve onları 
kendine alıştırdıktan sonra parçala! Sonra 
her dağın tepesine on lardan  bir parça koy. 
Sonra da onlan kendine çağır ki, san a  koşa
rak gelsinler. Bil ki, Allah çok güçlü, çok bil
ge olandır." demişti.

261-264. Mallarını Allah yolunda harcayanla
rın durumu, yedi başak  bitiren ve h er bir ba-
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şakta yüz tane bulunan bir buğday 
tanesinin durumu gibidir. Allah dile
diğine kat kat verir; çünkü Allah lüt
fü çok geniş olan, çok iyi bilendir. 
Mallarını Allah yolunda harcayanla
rın, sonra da harcadıklarını başa 
kakalayanların ecirleri Allah katmda 
olacaktır. Bunlara korku olmayacak
tır, bunlar üzülmeyeceklerdir de. 
Güzel bir söz ve bağışlama, incitme
ye yol açan bir sadakadan daha ha
yırlıdır; çünkü Allah çok zengin olan, 
çok yumuşak davranandır. Ey ina
nanlar! Malını insanlara gösteriş ol
sun  diye harcayan, Allah’a ve ahiret 
gününe inanmayan kimsenin [yaptı
ğı] gibi, sadakalarınızı [insanların] 
başlarına kakarak ve [onlan] incite
rek boşa çıkarmayın! [Gösteriş için 
sadaka verenin] durum u, üzerinde 
biraz toprak bulunan bir kayarım 
durum u gibidir: Nasıl ki, üzerine 
kuvvetli bir yağmur düşünce, onu 
[hiçbir işe yaramaz] çıplak bir kaya 
haline getirirse, aynı şekilde [bu du 
rum da olanlar] da yapmış olduklan 
[hayırlı işlerden] hiçbir [kazanç] elde 
edemezler. [Hiçbir zaman aklınızdan 
çıkarmayın ki], Allah inkarcı bir hal
kı asla doğru yola ulaştırmaz.



s



Bakara Sûresi, Cûz 3. Sûre 2
45

270-271. [Başkaları için] her ne harcarsanız 
harcayın ya da her ne adakta bulunursanız 
bulunun, Allah onu mutlaka bilir. [Çok iyi bi
lin ki], zalimlerin asla yardımcıları yoktur. 
Eğer sadakaları açığa vurursanız, ne iyi..! 
Bununla birlikte, onlan gizleyerek fakirlere 
verecek olursanız, bu sizin için daha hayırlı 
olur. [Allah da bu davranışınızdan dolayı) gü
nahlarınızın bir kısmım örter; çünkü Allah, 
yapmakta olduklarınızdan Çok İyi Haberdar 
Olan’dır.

272. Onlan doğru yola ulaştırmak sana düş
mez; ancak Allah dilediğini doğru yola ulaştı
rır. Hayır olarak ne harcarsanız harcayın, [iyi

bilin ki, aslında) o sizin kendiniz 
içindir. Zaten siz sadece Allah rızası
nı kazanmak için harcarsınız. O hal
de. hayır olarak ne harcarsanız har
cayın. onun karşılığı size, hiçbir 
haksızlığa uğratılmaksızın, verile
cektir.

273-274. [Sadakalar] kendilerini Al
lah yoluna adam alanndan ötürü, 
kazanç için yeryüzünde dolaşama- 
yan fakirler içindir; iffetli davranışla
rından dolayı, bilmeyen, onlan zen
gin sanır. Sen ise, onlan yüzlerinden 
tanırsın. Onlar insanlardan yüzsüz
lük ederek bir şey istemezler. Hayır 
olarak ne harcarsanız harcayın, Al
lah onu mutlaka bilir. Mallarını gece 
ve gündüz, gizli ve açık olarak harca
yanların ecirleri Allah katında ola
caktır. Bunlara korku olmayacaktır, 
bunlar üzülmeyeceklerdir de.
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275-281. Faiz yiyenler; ancak şeyta
nın çarpmış olduğu kimsenin kalktı
ğı gibi kalkarlar. Bu, onların: “Alışve
riş de faiz gibidir.” demiş olmaların
dan dolayıdır. Oysa ki, Allah, alışve
rişi helal, faizi ise, haram kılmıştır. O 
halde, kim Rabbinden gelen öğüde 
uyarak, [faizden] vazgeçerse, [çok iyi 
bilsin ki], geçmişte [elde etmiş oldu
ğu kazançları] kendisinindir ve 
onunla ilgili söz de Allah'a aittir. Bu
nunla birlikte, kim tekrar [faize] dö
nerse, [yine çok iyi bilsin ki], bu gibi
leri, ateş halkı olacaklardır ve onlar 
orada ebedi olarak kalacaklardır. Al
lah, faizi yok eder, sadakaları ise ar
tırır. Allah hiçbir günahkar nankörü 
sevmez. İnananlara, hayırlı işler işle
yenlere, namazı kılanlara ve zekatı 
verenlere gelince; onlann ecirleri Al
lah katında olacaktır. Bunlara korku 
olmayacaktır, bunlar üzülmeyecek
lerdir de. Ey inananlar! Allah bilinci
ni içinizde canlı tutun ve gerçekten 
inananlardan iseniz, faizden gelecek

olan [kazançlarınızın tümünü] terk edin! 
Eğer [size emrolanı] yapmazsanız, Allah’a ve 
elçisine karşı savaş açtığınızı bilin! Bununla 
birlikte tövbe edecek olursanız, [yine bilin ki], 
ana mallarınız [sermayeleriniz] sizin olacak
tır. Böylece ne haksızlık etmiş ne de haksızlı
ğa uğratılmış olacaksınız. Eğer [borçlu] güç 
durumda ise, rahatlayacağı bir zamana ka
dar ona süre [tanıyın]! Ancak, [borcu] sadaka 
olarak bağışlamanız ise, eğer bilirseniz, sizin 
için daha hayırlı olacaktır. Allah’a döneceği
niz ve herkese, kazanmış olduklarının karşı
lıklarının, haksızlığa uğratılmadan, tam ola
rak verileceği bir günün sürekli olarak bilin
cinde olun!
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282. Ey inananlar! Belirli bir süreye kadar 
birbirinize borç verdiğinizde, onu yazın! Ara
nızdan bir yazıcı [onu] doğru olarak yazsın. 
Hiçbir yazıcı, Allah’ın kendisine öğrettiği şe
kilde yazmaktan kaçmmasın, yazsın! Borçlu 
olan da yazdırsın, içinde Allah bilincini canlı 
tutsun ve borcunu eksik [yazdırmasın]. Eğer 
borçlu akü ermez veya zayıf biri ise, ya da 
bizzat kendisi yazdıramayacak durumda ise, 
[onun yerine] velisi, doğru olarak yazdırsın. 
Erkeklerinizden iki kişiyi de tanık tutun; eğer 
iki erkek bulunmazsa, tanıklıklarını kabul 
edeceğiniz bir erkek ile -birinin şaşırması du
rumunda, diğerinin ona hatırlatması için- iki 
kadın yeter. Tanıklar, çağrıldıklarında, [ta

nıklık etmekten] kaçınmasınlar! Bü
yük ya da küçük olsun, borcu süre
si ile birlikte yazmaktan üşenmeyin! 
[Böyle davranmanız], Allah katında 
hakka daha yakın, tanıklık bakımın
dan daha güvenli ve sizin de [borç 
konusunda] kuşkuya düşmenizi en
gellemek bakımımdan da daha uy
gun [olan bir davranıştır]. Bununla 
birlikte, aranızda yapmakta olduğu
nuz ticaret, peşin bir ticaret ise, onu 
yazmamanızdan dolayı sizin için her
hangi bir günah söz konusu değildir. 
Alışveriş yaptığınızda da tanık tutun! 
Yazıcıya da tanığa da zarar verilme
sin! Eğer [böyle bir şey) yapacak 
olursanız, doğru yoldan çıkmış olur
sunuz. İçinizde Allah bilincini her za
man canlı tutun! Allah size [böylece 
gerekli olanı] öğretmektedir; çünkü 
Allah, her şeyi çok iyi bilendir.



283. Eğer yolculukta iseniz ve bir 
yazıcı da bulamamışsanız, [bilin ki, 
borca karşı] alınmış olan bir rehin 
[yeterlidirj. Bununla birlikte, eğer 
birbirinize güveniyorsanız [ve bu 
yüzden de rehin almayı gerekli gör
müyorsanız], bu taktirde, kendine 
güvenilen, emanetini/borcunu öde
sin ve içinde Allah bilincini canlı tut
sun! Tanık olduğunuz şeyleri gizle
meyin! Kim, onlan gizlerse, [bilsin ki, 
o, kalbi günahkar olan kimsedir. Al
lah, yapmakta olduklarınızı çok iyi 
bilendir.

284. Göklerde ve yerde olanlar Al
lah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız 
da gizleseniz de Allah yine de ondan 
dolayı sizi hesaba çekecektir. Sonra 
O, dilediğini bağışlayacak, dilediğini 
de cezalandıracaktır; çünkü Allah, 
her şeye gücü yetendir.

285-286. Elçi, Rabbinden kendisine 
indirilmiş olana inanmıştır; inanan
lar da... Her biri, Allah’a, melekleri-
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ne, kitaplarına ve elçilerine inanmış ve: “Elçi
ler arasında hiçbir ayınm yapmayız. İşittik ve 
itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz; 
çünkü dönüş Sana olacaktır.” demiştir. Al
lah, bir kimseye ancak gücü oranında yük 
yükler. O halde kazandığı iyilik lehine, kötü
lük ise aleyhinedir. Ey Rabbimiz! Eğer unuta
cak ya da hata edecek olursak, [bu yüzden) 
bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bizden ön
cekilere yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük 
yükleme! Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetme
yeceği şeyi bize taşıtma! Bizi affet, bizi bağış
la ve bize sevgini göster; çünkü Sen bizim 
Mevlâmızsın. O halde Sen, inkarcı halka kar
şı biz yardım et!
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3. AL-İ İMRÂN SÛRESİ 
[Medine’de inmiştir ve 

200 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

1. Elif. Lâm. Mim.

2. Kendinden başka hiçbir tanrı bulunm a
yan Allah, canlı olan, kendinde var olan ve 
dolayısıyla bü tün  varlığa kaynaklık edendir.

3 4 . O, gerçeği içeren kitabı, sana, kendin
den öncekileri doğrulam ak üzere indirmiştir; 
gerçekten de O, daha önce de, insanları doğ
ru yola ulaştırmak için, Tevrat’ı ve İncil’i in 
dirmişti. O, (hak ile batılı birbirinden ayıran]

Furkan'ı da indirmiştir. Allah’ın 
ayetlerini inkar edenlere gelince, on- 
lan çok şiddetli bir azap beklemekte
dir; çünkü Allah çok güçlü olan, öç 
alandır.

5. Ne yerde ne de gökte O’ndan hiç
bir şey gizli kalmaz.

6. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekil
lendiren O'dur. Çok güçlü, çok bilge 
olan O'ndan başka hiçbir tanrı yok
tur.

7-9. Sana kitabı indiren O’dur. On
da, kitabın aslını oluşturan muhkem 
ayetler vardır; diğerleri ise, müteşa- 
bih [ayetlerdir]. Kalpleri doğru yol
dan sapmaya meyilli olanlara gelin
ce; onlar, fitne çıkarmayı istedikleri 
ve [kendi görüşlerine uygun olarak] 
yorumlamayı diledikleri içindir ki, 
ondaki müteşabih olanlarına yöne
lirler. Oysa [onların] yorumunu, Al
lah’tan başkası bilemez. İlimde de
rinleşmiş olanlar ise: “Biz O’na inan
dık; hepsi de Rabbimizin kalından
dır.” derler. Bunu ancak gönül ehlin
den olanlar, düşünüp anlarlar. [On
lar]: “Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola 
ulaştırdıktan sonra, kalplerimizi [on
dan] saptırm a ve bize katından sev
gini bağışla; çünkü Sen, çok bağışta 
bulunansın. Ey Rabbimiz! M uhak
kak ki, Sen, geleceği hakkında hiçbir 
kuşku bulunm ayan bir günde [bü
tün] insanları bir araya getirecek
sin.” derler.
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10-12. İnkar edenlere gelince; ne 
mallan ne çocuklan Allah katında 
onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. 
Çünkü onlar, ateşin yakıtı olacak 
olanlardır. [Onların sonlan dal, tıpkı 
Firavun halkının ve onlardan önce
kilerin sonu gibi olacaktır; onlar da 
ayetlerimizi yalanlamışlardı. Bunun 
üzerine Allah da günahlarından do
layı onlan cezalandırmıştı; çünkü 
Allah, cezası çok şiddetli olandır. İn
kar edenlere de ki; “Yakında yenile
ceksiniz ve [daha sonra daj cehen
nemde bir araya getirileceksiniz. 
Orası ne kötü döşektir!”

13. Karşı karşıya gelen iki topluluk
ta sizin için ibret vardır. Biri Allah 
yolunda savaşmaktadır; diğeri ise in
karcıdır. Onlar, onlan gözleriyle ken
dilerinin iki katı görüyorlardı. Allah, 
dilediğini yardımıyla destekler. Bun
da basiret sahibi olanlar için bir ib
ret vardır.

14. Kadınlar, oğullar, yığın yığın bi
riktirilmiş altın ve gümüş, salma at

lar, sağm al hayvanlar ve ekinler ab ı dur. - 
zevklerine karşı duyulan sevgi, insanlara çe
kici kılınmıştır; oysa ki, [bütünl bunlar dûr.- 
ya hayatın ın  [geçici] nimetleridir. Asıl vanla 
cak güzel yer ise, Allah katindadır.

15. De ki: “Size bundan [dünya zevklerin
den] daha hayırlı olanım bildireyim mi? içle
rinde Allah bilincini canlı tutanlar için. Rab- 
leri katında, altlarından ırmaklar akan cen
netler olacaktır. Onlar orada sürekli olarak 
kalacaklardır. [Orada onların] temiz eşlen 
olacaktır ve Allah'ın hoşnutluğunu kazana
caklardır."
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16-17. [Allah] “Ey Rabbimiz! Biz inandık; o 
halde Sen, bizim günahlarımızı bağışla ve bi
zi ateş azabından koru!” diyen kullarım, güç
lüklere göğüs gerenleri, doğru olanları, huzu
runda gönülden boyun büküp divan duran
ları, [başkaları için] harcayanları ve seher va
kitlerinde [Allah’tan] bağışlanm a dileyenleri 
[görmektedir].

18. [Yarattıkları arasında] adaleti gerçekleş
tiren Allah, melekler ve ilim sahipleri, kendi
sinden başka hiçbir tanrı olmadığına tanıklık 
etmişlerdir; [gerçekten de] çok güçlü, çok bil
ge olan O ndan başka tanrı yoktur.

19. Allah katında din, İslam’dır. Bu
nunla birlikte, kendilerine kitap ve
rilmiş olanlar, kendilerine ilim gel
dikten sonra, aralarındaki kıskanç
lıktan ötürü, ajanlığa düşmüşlerdir. 
Her kim Allah’ın ayetlerini inkar 
ederse, [çok iyi bilsin ki], Allah hesa
bı çabuk görendir.

20. Eğer seninle tartışmaya girişe
cek olurlarsa [onlara] de ki; “Ben 
kendimi Allah'a teslim ettim. Bana 
uyanlar da.” Yine kendilerine kitap 
verilmiş olanlara ve [kendilerine va
hiy gelmemiş olan] ümmilere de de 
ki: “Sizler de [kendinizi O’na] teslim 
ettiniz mi?” Eğer [kendilerini O’na] 
teslim edecek olurlarsa, [çok iyi bil
sinler ki], doğru yola ulaşmış olacak
lardır. Eğer [doğru yoldan] yüz çevi
recek olurlarsa, [şunu hiçbir zaman 
akimdan çıkarma ki], sana düşen, 
sadece [gerçeği] dujmrmaktır. Allah, 
kullannı çok iyi görendir.

2 1-22 . Allah’ın ayetlerini inkar eden
lere, peygamberleri öldürenlere ve 
insanlar arasından adil [davranılma- 
sı gerektiğini] söyleyenleri öldürenle
re gelince; onlara, çok acı verecek 
olan bir azabı bildir. İşte onlar, hem 
dünyada hem de ahirette, amelleri 
boşa çıkacak ve yardımcıları da bu 
lunmayacak olanlardır.
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23-25. Kendilerine kitapları pay ve 
rilmiş olanlan görmedin rrıl? Onlar, 
aralarında hükm etm esi için Allah'ın 
kitabına çağrıldıklarında, İçlerinden 
bir grup, derhal yüz çevirerek fon 
dan) geri dönüyor. Bu; onların: "Sa
yılı birkaç gün dışında bize ateş asla 
dokunm ayacaktır." demiş olmaların 
dan dolayıdır. Uydurmuş oldukları 
şeyler, onlan dinleri konusunda ya
nılgıya (sevk etmiştir). (Geleceğin
den) kuşku bulunm ayan ve herkese, 
haksızlığa uğratılm adan, kazanmış 
olduklarının karşılıklarının tam ola
rak  verileceği bir gün İçin onlan bir 
araya getireceğimiz zaman, durum 
ları ne olacaktır?

26-27. De ki: “Ey hükümranlığın 
(gerçek) sahibi olan Allah'ım! Sen 
hükümranlığını dilediğine verirsin, 
dileğinden de geri alırsın. Dilediğini 
yükseltirsin, dilediğini de alçaltırsın. 
İyilik Senin elindedir; çünkü Sen her 
şeye gücü yetensin. Geceyi gündü
zün içine, gündüzü de gecenin içine 
sokarsın, ölüden diriyi, diriden de 
ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız 
nzık verirsin."

28. İnananlar, inananları bırakıp da kafirle
ri dost edinmesinler. Kim böyle hareket 
ederse, (çok iyi bilsin ki), artık o Allah ile bü
tün  bağını koparmıştır; ancak, kendinizi on
lardan (gelebilecek tehlikelere karşı) korun
mak üzere böyle bir yola başvurmanız müs
tesna... Allah sizi, kend isin in  emirlerine 
karşı, gelmekten) sakındırır; çünkü dönüş 
Allah’a olacaktır.

29. De ki: “İçlerinlzdekini ister gizleyin, ister 
açığa vurun; çünkü Allah zaten onu bilmek
tedir. O, göklerde olanı da yerde olanı da bi
lir; çünkü Allah her şeye gücü yetendir."
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30. Her nefis, iyilik olarak yaptığını da kötü
lük olarak yaptığını da  karşısında hazır bula-

33-34. Allah, Adem’i, Nuh’u , İbrahim  
soyunu ve İmran soyunu, b ü tü n  in 
sanlığın üzerinde b ir konum a y ü k 
seltmiştir; [bunlar] birbirlerinden tü 
remiş olan nesillerdir. Allah çok işi
ten, çok iyi bilendir.

35-37. Hani İm ran 'ın  k a n s ı: “Ey 
Rabbim! K am undakini, sadece S an a  
hizmet etm ek üzere adadım . Adağımı 
kabul et; kuşkusuz ki, Sen çok iyi 
işiten, çok iyi bilensin.” dem işti. O nu 
doğurduğunda, Allah onun  n e  do
ğurduğunu [ondan] d ah a  iyi bildiği 
halde; yine de o; “Ey Rabbim! O nu 
kız doğurdum; erkek ise kız gibi d e 
ğildir. O na Meryem ad ım  verdim . 
Onu ve soyunu kovulm uş şey tan ın  
şerrinden Senin k o ru m an a  havale

cağı günde, kendisi ile o gün arasında çok ediyorum.” dem işti. B u n u n  üzerine  
uzun bir zam an olmasını dileyecektir. Allah Rabbi onu ho şn u tlu k la  k ab u l e tm iş  
sizi, kendisi(nin em irlerine karşı gelmekten) ve onu güzel b ir bitki gibi yetiştirm iş 
sakındırır; çünkü  Allah ku llarına çok şefkat ve Zekeriyya’yı d a  ona b ak m ak la  gö- 
gösterendir. revlendirmişti. Zekeriyya, h e r  ne  za-

31. De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız, b an a  m an, hücresinde iken  o n u n  y an m a
uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı girdiyse, yaranda  b ir  n z ık  b u lu r  ve 
bağışlasın; çünkü Allah çok bağışlayan, çok ona: “Ey Meryem! Bu sa n a  nereden  
müşfik olandır." geliyor?” diye sorardı. O da: “Bu, Al-

32. De ki: “Allah’a  ve elçisine itaa t edin!" katandandır; çü n k ü  Allah diledi- 
Eğer onlar, yüz çevirecek olurlarsa, (çok iyi ğkıe hesapsız o larak  nz ık  verir, di- 
bilsinler ki], Allah inkar edenleri sevmez. yerek karşılık  verirdi.
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38-41. Zekeriyya, orada Rabbine: 
“Ey Rabbim! Bana katından temiz 
bir nesil ver! Kuşkusuz ki, Sen duayı 
en iyi işitensin!” diyerek dua etmişti. 
O, mabette, namaza durmuş iken, 
melekler ona: “Allah sana, kendin
den bir sözü doğrulayacak, efendi, if
fetli ve iyilerden bir Peygamber ola
cak olan Yahya’yı müjdelemektedir.” 
diye seslenmişlerdi. O: “Ey Rabbim! 
Ben artık iyice kocamış, kanm da kı
sır iken, nasıl bir oğlum olabilir ki?” 
diye sormuştu. O da: “İşte böyle; 
çünkü Allah dilediğini yapar." diye
rek karşılık vermişti. O: “Ey Rabbim! 
O halde [bu konuda] bana bir işaret 
göster." demişti. O da: “Senin işare
tin, üç gün boyunca, işaretleşme dı
şında, insanlarla konuşamamandır. 
Rabbini de çok an ve sabah akşam 
teşbih et!" demişti.

42-47. Hani melekler de: “Ey Mer
yem! Allah seni seçti, seni tertemiz 
kıldı ve seni bütün kadınların üze
rinde bir konuma yükseltti. Ey Mer
yem! O halde Rabbine gönülden bo

yun  b ü k ü p  divan dur, secde et ve rüku eden
lerle birlikte rüku  et!” demişlerdi. Bunlar, sa
na  vahyettiğimiz gayba dair haberlendendir; 
çünkü, onlar, içlerinden kimin Meryem’in ba
kımını üstleneceğini belirlemek üzere kalem
lerini a tarlarken  se n  onların  yanında değil
din. Yine onlar, [bu konuda] aralarında bir- 
birleriyle çekişirlerken de sen  on lann  yanın
da değildin. H ani melekler: “Ey Meryem! Al
lah  sana, adı, Meryem oğlu İsa Mesih olan, 
dünyada ve ahirette  şerefli ve Allah’a yakın
lardan  biri olacak, insan la rla  hem  beşiktey
ken hem  de yetişkinken konuşacak  ve iyiler
den olacak olan kendinden b ir sözü müjdele-
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mektedir.” demişlerdi de [bunun üzerine) o: 
"Ey Rabbim! Bana hiç kimse dokunmamış 
iken, nasıl bir çocuğum olabilir ki...?” diye 
karşılık vermişti. O da: “İşte böyle; çünkü Al
lah dilediğini yaratır. O, bir işe karar verince, 
ona sadece “Ol!” der, o da hem en oluverir,” 
demişti.

«•51. 0, ona kitabı, bilgeliği, Tevrat’ı ve In
cil’i öğretecek, onu İsrailoğullanna elçi olarak 
[gönderecektir], [O da onlara şöyle diyecek
tir]: 'Size Rabbinizden bir mucize getirdim: 
Size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapaca
ğım, sonra içine üfleyeceğim: o da Allah’m iz
niyle [canlı] bir kuş olacaktır. Yine Allah’ın iz

ni ile körü ve cüzzamlıyı iyileştirece
ğim, ölüleri dirilteceğim. Evlerinizde 
yediklerinizi de biriktirdiklerinizi de 
size haber vereceğim. Eğer [gerçek
ten] inanan kimseler iseniz, bunda 
sizin için alınacak bir ibret vardır. 
Ben, benden önce gelmiş olan Tev
rat’ı doğrulamak ve size haram kılın
mış olan bazı şeyleri size helal kıl
mak için [gönderildim]. Size Rabbi
nizden bir mucize getirdim. O halde 
içlerinizde Allah bilincini canlı tutun 
ve bana itaat edin. Kuşkusuz ki, Al
lah benim de Rabbimdir sizin de 
Rabbinizdir. O halde, O’na ibadet 
edin [O’nun için çalışın]; çünkü bu, 
doğru bir yoldur.”

52-56. İsa, onların inanmayacakları
nı sezince: “Allah uğrunda yardımcı
larım kimlerdir?” demişti. Havariler 
de: “Biz, Allah’ın yardımcılanyız; Al
lah’a inandık, sen de bizim kendimi
zi Allah’a teslim ettiğimize tanık ol! 
Ey Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve
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elçiye de uyduk; o halde bizi, tan ık  
o lan lar ile b irlikte yaz!" diyerek k ar
şılık  verm işlerd i. [İnanm ayan lar 
İsa’ya] tuzak  kurm uşlard ı. Allah da 
[onlara karşı) tuzağını ku rm u ş (ve 
böylece onların  tuzakların ı boşa  çı
karm ıştı); çün k ü  Allah tuzak  k u ra n 
la rın  en  iyisidir. H ani Allah: “Ey İsa! 
Seni öldüreceğim, seni nezdime yük
selteceğim, seni inkar edenlerden te
mizleyeceğim ve san a  uyanları kıya
m et gününe kadar inkar edenlerin 
ü stü n d e  kılacağım. Sonra dönüşü
nüz B ana olacaktır. O zam an, ayrılı
ğa düşm üş olduğunuz hususlarda 
aranızda Ben kara r vereceğim. İnkar 
edenlere gelince; onları dünyada ve 
ahirette şiddetli azap ile cezalandıra
cağım. Onların yardımcıları da olma
yacaktır." demişti.

57. İnananlara ve iyi işler yapanlara 
gelince; O, onlara, ecirlerini tam  ola
rak  verecektir; çünkü Allah, haksız
lık edenleri sevmez.

58. Bu, sana okuduğumuz, ayetler
den ve hikmetli zikirdendir.
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59. Allah katm da İsa’nın durum u, Adem’in 
durum u gibidir, O, onu topraktan yaratmış 
ve sonra ona “Ol!" demişti ve o da hemen olu
vermişti.

60. Gerçek Rabbindendir; o halde, kuşkula
nanlardan olma!

61. Her kim , sa n a  gelen ilim den sonra, artık 
seninle b u  kon u d a  ta rtışm aya girişecek olur
sa , de ki: “O halde, gelin, bizler oğullarımızı, 
kadınlarım ızı ve kendim izi çağıralım; sizler 
de oğullarınızı, kadınlarınızı ve kendinizi ça
ğırın; so n ra  da  karşılıklı lanetleşelim  ve böy
lece A llah'ın lanetin i de yalancıların üstüne 
kılalım!"
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62-63. Andolsun ki. bu, [İsa ile ilgili] gerçek 
kıssadır. Allah’tan  başka tan n  yoktur. Andol
sun ki, Allah, çok güçlü, çok bilge olandır. 
Eğer yine de [bu gerçekten) yüz çevirecek 
olurlarsa, [hiçbir zaman unutm ayın ki[, Al
lah, bozguncuları çok iyi bilendir.

5 7

65-68. Ey kitap ehli! Tevrat ve İncil 
kendisinden [çok] sonra inmiş iken, 
niçin İbrahim hakkında tartışıyorsu
nuz? Hâlâ aklınızı başınıza alm aya
cak mısınız? Sîzler, bilginiz olan ko
nularda tartışmış olan kimselersiniz; 
ama bilginizin olmadığı konularda 
niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz 
ise bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi 
ne Hıristiyan idi; am a o, [Allah dışın
daki tüm uydurma tanrıları redde
den] hanif idi, [bu yüzden o, asla] Al
lah’a ortak koşanlardan olmamıştı. 
İnsanlar içinde İbrahim’e en yakın 
olanlar; ona uyanlar, bu peygamber 
ve inananlardır. Allah ise, inananla
rın dostudur.

64. De ki: “Ey kitap ehli! Aramızda ortak 
olan şu söze/ilkeye gelin: Allah’tan  başkası
na ibadet etmeyelim [çalışmayalım]; O’na hiç
bir şeyi ortak koşmayalım; birbirimizi Al
lah’ın dışında rabler edinmeyelim!" Eğer on
lar, yine yüz çevirecek olurlarsa, [onlara]: 
“Tanık olun ki, biz [kendimizi Allah’a] teslim 
etmiş olanlardanız." deyin.

69-70. Kitap ehlinden b ir grup, sizi 
[doğru yoldan] saptırm ak istem ekte
dirler; oysa onlar kendilerinden baş
kalarını saptırm azlar. Ama onlar 
[bunun] bilincine varmazlar. Ey ki
tap ehli! Tanık olduğunuz halde, Al
lah’ın ayetlerini niçin inkar ediyor
sunuz?
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71-74. Ey kitap ehli! Niçin, gerçeği 
batıl ile karıştırıyor ve bildiğiniz hal
de. gerçeği gizliyorsunuz? Kitap eh
linden bir grup (diğer bir gruba): 
“İnananlara indirilene, günün başın
da inanalım, sonunda da inkar ede
lim ki, onlar da (inançlarından) dön
sünler!" (derlerken]. (diğer bir grup 
da onlara): “Dinimize uyanlardan 
başkasma asla inanmayalım; aksi 
halde onlar (bu tür davranışlarımızı) 
Allah nezdinde (halk arasında) aley
himize delil olarak kullanırlar.”' de
mektedirler. De ki: “Doğru yol, Al
lah'ın (belirlemiş olduğu) doğru yol, 
size verilmiş olanın aynen bir başka
sma da verilmesidir.” Yine de ki: 
“Kuşkusuz, lütuf Allah'ın elindedir; 
onu dilediğine verir,” Allah (lütful 
çok geniş olan, çok iyi bilendir. O, 
sevgisini dilediğine ayınr. Allah çok 
büyük lütuf sahibi olandır.

75-77. Kitap ehlinden öylesi vardır 
ki, ona yüklerle (mal) emanet etsen, 
onu sana (noksansız) iade eder; bu
nunla birlikte onlar içinde öylesi de 
vardır ki, kendisine, bir dinar (dahi) 
emanet etsen, başına dikilip durma
dıkça, onu sana iade etmez. Bunun 
nedeni; “Bizim, ümmilere/Allah’a or
tak koşanlara karşı yerine getirme
miz gereken bir sorumluğumuz yok
tur.” demeleridir. Onlar, bile bile Al- •

'j ,  \j 5 ^

lah hakkında yalan söylemektedirler. Hayır, 
(onlar sorumludurlar). Şu halde, kim. sözü
nü yerine getirir ve Allah bilincini içinde can
lı tutarsa, (çok iyi bilsin ki], Allah, içlerinde 
Allah bilincini canlı tutanları sever. Buna 
karşılık, Allah’a [verdikleri] sözü ve [ettikleri) 
yeminleri çok az bir değer karşılığında satan
lara gelince: [çok iyi bilin ki], onların, ahiret- 
te hiçbir nasibi olmayacaktır; çünkü Allah, 
kıyamet günü, onlarla konuşmayacak, onla
ra bakmayacak ve onlan anndırmayacaktır. 
Onlar için, çok acı veren bir azap olacakür.

• Bu ayette, üslup özelliğinden dolay» “slz'll zamirler “blz’U olarak çevrilmiştir.
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78. Onlardan bir grup, [okuduklarını] kitap
tan sanmanız için, kitabı [okurlarken] dilleri
ni eğip bükerler; oysa ki, [o okudukları] ki
taptan değildir. Söyledikleri Allah katından 
olmadığı halde, yine de: “Bu, Allah katından- 
dır." derler. Onlar, bile bile, Allah hakkında 
yalan söylemektedirler.

79-80. Allah'ın kendisine, kitap, sağduyu ve 
peygamberlik vermiş olduğu birinin, insanla
ra: “Allah’ı bırakıp bana kul olun!” demeye 
hakkı yoktur; aksine, size, kitabı öğretmiş ve 
[onu] incelemiş olmanızdan dolaya, “Rabb’a 
halis kullar olun!” [demesi gerekir]. Size, me
lekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi

söylemeye de hakkı yoktur. Siz ken
dinizi Allah’a teslim ettikten sonra, 
size inkarcı olmanızı mı söyleyecek?

81-83. Hani Allah peygamberlerden 
[onlara]: “Ben size, kitap ve bilgelik 
verdikten sonra, yanınızdakileri doğ
rulayan bir elçi geldiğinde ona ina
nacak ve ona yardım edeceksiniz.” 
diye söz almış ve [onlara]: “Bu ahdi
mi kabul edip üstlendiniz mi?” dedi
ğinde ise, onlar: “Biz, kabul ettik.” 
diyerek karşılık vermişlerdi. Bunun 
üzerine O: “O halde tanık olun; çün
kü Ben de sizinle birlikte tanık olan
lardanım.” demişti. Artık bundan 
sonra kim dönecek olursa, [çok iyi 
bilin ki], onlar, doğru yoldan çıkmış 
olanlardan olacaklardır. Göklerde ve 
yerde olanlar, isteseler de istemese
ler de, [kendilerini] O’na teslim ettik
leri ve onlar da O’na dönecekleri hal
de, yine de onlar Allah’ın dininden 
başkasını mı arıyorlar?
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84. De ki: “Biz: Allah'a, bize indiril
miş olana, İbrahim’e, İsmail'e, İs- 
h ak ’a, Yakub'a ve Torunlara indiril
miş olana. Musa’ya, İsa’ya ve pey
gamberlere Rableri tarafından veril
m iş olana inandık. Biz, onlar arasın 
da  hiçbir ayırım yapmayız; çünkü 
biz kendimizi Allah’a teslim edenler
deniz”.

85. Kim, İslâm’dan başka bir din 
ararsa, [çok iyi bilsin ki], [böyle bir 
din] kendisinden kabul edilmeyecek
tir ve o, ahirette, h üsrana  uğrayan
lardan olacaktır.

86-88. İnandıktan, elçinin hak  oldu
ğuna tanıklık ettikten ve kendilerine 
açık deliller geldikten sonra, inkara 
saplanan bir toplum u Allah nasıl 
doğru yola ulaştırır? Allah zalim top
lum u doğru yola ulaştırm az. İşte 
bunların  cezası. Allah'ın, meleklerin 
ve b ü tün  insanların lanetine uğra
malarıdır. [Bu yüzden], onlar, bu  la
nette, sürekli olarak kalacaklardır; 
ne azapları hafifletilecek ne de gecik- 
tirilecektir.

89. Ancak, bundan, tövbe edip d u 
rum larını düzeltenler m üstesnadır;

çünkü Allah, çok bağışlayan, çok müşfik 
olandır.

90-91. B ununla birlikte O, inandıktan sonra 
inkara saplananların  ve saplandıkları inkar
da battıkça daha da batanların  tövbeleri ka
bul edilmeyecektir; çünkü onlar, doğru yol
dan  sapm ış olanlardır. İnkara saplanıp da in
karcı olarak ölenlere gelince; bunlardan her 
biri, [kendini ku rtarm ak  için), dünya dolusu 
altını fidye olarak verse bile, asla kabul edil
meyecektir; çünkü, onlar, kendileri için çok 
acı veren bir azap olacak ve yardımcıları da 
bulunm ayacak olanlardır.
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92. Sevdiklerinizden [başkaları için de] har
camadıkça, erdeme asla ulaşamazsınız. Her 
ne harcarsanız harcayın, Allah onu çok iyi 
bilir.

93-94. Tevrat indirilmeden önce, bütün yiye
cekler -İsrâil’in kendine haram kılmış olduk
tan dışında- İsrailoğullanna helal idi. De ki: 
“Doğru sözlü iseniz, Tevrat’ı getirin ve onu 
okuyun!” Artık bundan sonra kim Allah hak
kında yalan uyduracak olursa, [çok iyi bilin
ki[, onlar, zalim olanlardır.

95. De ki: “A llah d o ğ ru y u  sö y lem iştir. O h a l 
de han if o larak  [b ü tü n  s a h te  ta n n la n  in k a r

ederek] İbrahim’in dinine uyun; çün
kü o, Allah’a ortak koşanlardan de
ğildi."

96-97. İnsanlar için ilk kurulmuş 
olan ev, Mekke’de olandır. O, alemle
re, bereket ve hidayet [kaynağı olma
sı] için [kurulmuştur]. Orada açık 
deliller, İbrahim’in makamı vardır. 
Kim oraya girerse güvenlik içinde 
olur. Oraya gidebilenin evi ziyaret et
mesi, Allah’ın insanlar üzerindeki bir 
hakkıdır. Buna rağmen kim nankör
lük edecek olursa, [çok iyi bilsin ki], 
Allah, alemlere hiçbir şekilde gerek
sinmesi olmayandır.

98. De ki: “Ey kitap ehli! Allah yap
makta olduklarınıza tanık iken, Al
lah'ın ayetlerini niçin inkar ediyor
sunuz?”

99. De ki: “Ey kitap ehli! Allah'ın yo
lunun [hak olduğuna bizzat kendi
niz] tanık olduğunuz halde, niçin, 
onu eğri göstermeyi isteyerek, ina
nan kimseyi ondan uzaklaştırmaya 
çalışıyorsunuz?” Allah, yapmakta ol
duklarınızdan habersiz değildir.

îoo. Ey inananlar! Kendilerine kitap 
verilmiş olanlardan bir gruba uyacak 
olursanız, onlar, sizi, inandıktan 
sonra, tekrar dininizden döndürüp 
inkarcı yaparlar.
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loı. Allah’ın  ayetleri size okunup  
d u ru rk en  ve içinizde de O’n u n  elçisi 
bu lunurken , nasıl olur da inkara  s a 
parsın ız? Her kim  Allah’a bağlanırsa, 
[bilsin ki], o, doğru yola u laştırılm ış
tır.

102. Ey inananlar! Allah bilincini 
içinizde gerektiği şekilde canlı tu tu n  
ve ancak  [kendinizi O’na] teslim  e t
m iş o larak  ölün!

103-107. A llah ’ın  ip in e  topluca sa rı
lın, ayrılmayın. Allah’ın size olan n i
m etini hatırlayın! Hani birbirinize 
d ü şm a n  idiniz; am a O, kalplerin izi 
birleştirm işti de O’n u n  sayesinde 
b irden  k ard eş oluverm iştiniz. Bir 
a te ş  çu k u ru n u n  k enarında  id in iz  d e  
sizi oradan  kurtarm ıştı. İşte Allah 
doğru yolu bulm anız için, size ayet
lerini böylece açıklam aktadır. İçiniz
den, hayra  çağıran, iyilik (yapılması
nı) söyleyen ve kötü lüğü engelleyen 
b ir top lu luk  olsun! İşte onlar, k u r tu 
lu şa  erenlerdir. Kendilerine açık de
liller geldikten sonra, parçalanıp  ay
rılığa düşen le r gibi olmayın; çünkü ,
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onlar için [kıyamet günüj çok büyük bir azap 
olacaktır. G erçekten de o gün, birtakım  yüz
ler ağaracak, b ir takım  yüzler de kararacak
tır. Yüzleri k a ra racak  o lan lara  gelince: [o za
m an  onlara şöyle denilecektir): “Demek ki, 
inand ık tan  son ra  inkara  saptınız, öyle mi? 0 
halde, in k ara  sapm anızdan  dolayı azabı ta
dın!” Yüzleri beyazlaşacak olanlara da gelin
ce; onlar, Allah'ın sevgisi içinde olacaklardır 
[vej orada sürekli olarak kalacaklardır.

108. İşte bun lar, Allah'ın ayetleridir; onlan 
sa n a  gerçeği ibildirmek] için okuyoruz; çün
kü  Allah, alem lere zulm etm ek istemez.
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109. Göklerde olanlar da  yerde olanlar da Al
lah’ındır. [Bu yüzdendir ki, er ya da  geç] b ü 
tün işler, Allah’a  dönecektir.

lio-lll. Siz, in san la r için ortaya çıkarılmış 
olan en hayırlı üm m etsiniz; çünkü  iyilik [ya
pılmasını] söyler, kötülüğü engeller ve Allah’a 
inanırsınız. Kitap ehli inansaydı, kendileri 
için daha hayırlı olurdu. Gerçi içlerinden ina
nanlar da vardır, am a onların çoğu, yoldan 
çıkanlardır. Onlar, incitm e dışında size asla 
hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Zaten sizinle 
savaşacak olsalar [bile], arkaların ı dönüp ka
çarlar. Sonra onlara yardım  eden de çıkmaz.

112. Onlar, -Allah'ın bağı ve in san 
ların bağı ile himaye altına alınm ış 
olanları m üstesna- nerede b u lu n u r
la rsa  bu lu n su n la r, aşağılanm aya 
m aruz kalacaklardır. Nitekim onlar, 
[geçmişte sürekli bir biçimde] Al
lah'ın gazabına uğram ışlar ve yok
sulluğa m aruz kalmışlardı; çünkü  
onlar, Allah'ın ayetlerini inkar edi
yorlar, peygamberleri haksız yere öl
dürüyorlar ve [Allah’ın emir ve ya
saklarına] karşı gelerek haddi aş ı
yorlardı.

113-115. Ama onlann hepsi b ir değil
dir. Kitap ehli içinde, geceleri secde
ye kapanarak Allah’ın ayetlerini oku
yanlar vardır; onlar, Allah’a  ve ahiret 
gününe inanır, iyilik [yapılmasını] 
söyler, kötülüğü engeller ve hayırlı 
işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte 
onlar, iyi olanlardır. Her ne iyilik ya
parlarsa yapsınlar, karşılığım m utla
ka göreceklerdir; çünkü Allah, içle
rinde Allah bilincini canlı tu tanları 
çok iyi bilendir.



116-117. İnkar edenlere gelince; on
ların mallan da çocuklan da Allah'a 
karşı kendilerine hiçbir yarar sağla
mayacaklardır. Çünkü onlar, ateş 
halkı olacaklar ve orada sürekli ola
rak kalacaklardır. Onların bu dünya 
hayatında harcadıklannfrf durumu, 
kendilerine zulmeden bir halkın 
ekinlerine vuran ve onlan yok eden 
soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. 
Allah, onlara zulmetmemiştir; ama 
onlar, kendilerine zulmetmektedir
ler.

118-119. Ey inananlar! Kendi dışınız- 
dakileri sırdaş edinmeyin; çünkü on
lar. sizi bozmak için ellerinden gele
ni esirgemezler, hep sıkıntıya düş
menizi isterler. Kin ve düşmanlıkları 
ağızlarından [dökülen sözlerden) bel
li olmaktadır. Kalplerinin gizledikleri 
ise, daha da büyüktür. Aklınızı kul
lanacak olursanız, size [onların kin 
ve düşmanlıklarının] işaretlerini 
açıkladığımızı [görürsünüz]. İşte siz. 
sizi sevmedikleri halde, onlan seven 
ve [onlar, kitabın tümüne inanma- 
dıklan halde] siz kitabın tümüne 
inanan kimselersiniz; gerçekten de 
onlar, sizinle karşılaştıklarında; 
“İnandık." derler. Kendi başlarına 
kaldıklarında ise, size olan kinlerin
den ve öfkelerinden dolayı parmakla
nın ısırırlar, De ki: “O halde kinleri
nizden ve öfkelerinizden dolayı [kah
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rolup] ölün!’ Çünkü Allah, kalplerin içindeki
leri çok iyi bilendir.

120. Size bir iyilik dokunsa bu. onlan üzer; 
ama bir kötülük dokunsa, bundan dolayı da 
sevinirler. O halde, güçlüklere göğüs gerer ve 
Allah bilincini içinizde canlı tutarsanız, onla
rın hilesi size hiçbir zarar vermez; çünkü Al
lah. onların yapmakta olduklannı çok iyi bi
lendir.

121. Hani sen. inananlan savaş için dura
cakları yerlere yerleştirmek üzere evinden 
çıkmıştın; kuşkusuz ki. Allah, çok iyi işiten, 
çok iyi bilendir.
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122-129. Sizden iki grup, Allah yardımcıları 
olmasına rağmen, yine de geri çekilmeyi dü
şünmüştü. Şu halde inananlar, Allah'a gü
vensinler. Andolsun ki, Allah, size, güçsüz ol
duğunuz halde, Bedir’de yardım  etmişti. O 
halde içinizde Allah bilincini canlı tu tu n  ki, 
[O'nal şükretm iş olasınız! Hani sen  o zaman 
inananlara: “Rabbinizin, indirilmiş olan üç 
bin melek ile size yardım  etmesi, size yetmez 
mi?” diyordun. Eğer siz güçlüklere göğüs ge
recek ve Allah bilincini içinizde canlı tutacak 
olursanız, onlar hem en üzerinize gelseler [bi
le], Rabbiniz size nişanlı beş bin melek ile 
yardım eder. Allah bunu , sırf sizin için bir

müjde olması, böylece kalplerinizin 
yatışması, için yapmıştır. Yardım sa 
dece çok güçlü, çok bilge olan Allah 
katındandır. [Yine Allah bu yardımıl 
inkar edenlerden bir kısmını yok et
mek ya da onları, um utsuz olarak 
dönüp gitsinler diye bozguna uğrat
m ak için [yapmıştır). Allah’m onlann 
tövbelerini kabul etmesi veya onlara 
azap etmesi, seni ilgilendiren bir iş 
değildir; çünkü onlar, zalim olanlar
dır. Göklerde olanlar da yerde olan
lar da Allah'ındır. Bu yüzden o, dile
diğini bağışlar, dilediğine de azap 
eder. Ancak Allah, çok bağışlayan, 
müşfik olandır.

130-131. Ey inananlar! Kat k a t arttı
rılmış olarak faiz yemeyin! Allah bi
lincini içinizde canlı tu tu n  ki, k u rtu 
luşa eresiniz ve inkar edenler için 
hazırlanm ış olan ateşten korkun!

132. Allah’a  ve elçiye itaat edin ki, 
[Allah’ın] sevgisine mazhar olasınız!
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133-136. Rabbinizin bağışlam asını ve 
genişliği gökler ve yer kadar olan 
cenneti [elde etm ek için] birbirinizle 
yanşın ; o [cennet], bollukta ve dar
lık ta [başkaları için de] harcayan, öf
kelerini yenen ve insanları affeden 
m uttakiler [Allah bilincini içlerinde 
camlı tu tanlar] için hazırlanm ıştır. 
Allah, iyilik yapanları sever. Yine on
lar, bir kötülük yaptıklarında ya da 
kendilerine zulmettiklerinde, derhal 
Allah'ı hatırlarlar, günahlarının b a
ğışlanm asını dilerler -Allah’tan  b aş
k a  g ü n ah lan  kim  bağışlayabilir 
ki...?- ve yaptıkları kötülüklerde de 
bile bile ısrar etmezler. Onlar; m üka
fatlan, Rableri tarafından bağışlan
m a ve altlarından ırm aklar akan 
cennetler olacak olanlardır. Onlar, 
oralarda sürekli olarak kalacaklar
dır. [İyilikl yapanların m ükafaü ne 
güzeldir!

137-138. Sizden önce, [bir] çok hayat 
tarzı gelip geçmiştir. O halde, yeryü
zünde dolaşm ve [dini] yalanlayanla-
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n n  başlanna neler geldiğini görün! Bu, in
sanlar için bir açıklama, Allah bilincini içle
rinde canlı tu tan lar için de bir yol gösterici ve 
bir öğüttür.

139. Gevşeklik göstermeyin ve üzüntüye de 
kapılmayın; eğer [gerçektenl inananlardan 
iseniz, en ü stün  olduğunuzu [bilin]!

140-1 4 1 . Eğer siz [Uhud’da] bir yara aldı ise
niz, fiyi bilin ki], o halk da o yaranın aynısını 
[Bedir’de] almıştır. Bunlar; inananlan tanı
mak, aranızdan tanıklar edinmek, inananlan 
arındırmak ve inkar edenleri ise yok etmek 
için, insanlar arasında dolaştınp durduğu-
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muz [acılı] günlerdir. [Ancak hiçbir zam an 
unutm ayın  ki], Allah, zulm edenleri sevmez.

142-148. Yoksa siz, Allah içinizden cihat 
edenleri ve güçlüklere göğüs gerenleri belirle
meden cennete gireceğinizi m i sanıyorsunuz? 
Andolsun ki, siz, ölüm le karşılaşm adan  önce, 
onu tem enni ediyordunuz; işte şim di onu biz
zat kendi gözlerinizle gördünüz. M uham m ed 
ancak bir elçidir; ondan  önce de elçiler gelip 
geçmişlerdir. O halde, o, ölecek veya ö ldü rü 
lecek olursa, topuklarınız üzerinde geri mi 
döneceksiniz? Kim topuk lan  üzerinde geri 
dönecek olursa, [çok iyi bilsin kil, o, [böyle 
davranmakla] Allah’a hiçbir zara r veremez.

Allah ise şükredenleri ödüllendire- 
cektir. Hiç kim se Allah’ın izni o lm a
dan, belirli sü re  d ışında, ölemez. O 
halde kim dünya nim etini isterse , 
kendisine ondan  veririz; kim  de ahi- 
ret nim etini isterse, ona d a  on d an  
veririz. E lbette ki. Biz, şük reden leri 
ödüllendireceğiz. Kendileriyle b irlik 
te bir çok T an n  erinin savaşm ış ol
duğu nice peygam ber [gelip geçm iş
tir]; b u  T an n  erleri, Allah y o lunda 
b aş lan n a  gelenlerden dolayı [asla] 
yılm am ışlar, zayıflık gösterm em işler 
ve boyun eğm em işlerdir. [K uşkusuz 
ki], Allah, güçlüklere göğüs gerenleri 
sever. [K arşılaşm ış o ld u k ta n  tü m  
güçlükler karşısında] b ü tü n  söyle
dikleri, şu  sözler o lm uştu r: “Ey Rab- 
bimiz! G ünahlanm ızı ve işim izdeki 
taşkınlığım ızı bağışla , ayak lanm ızı 
sağlam  kıl ve inkarcı top lum a k arşı 
bize yardım  et!” B u n u n  üzerine Al
lah, on lara  hem  d ü n y a  nim etin i hem  
de ah ire t n im etin in  en  güzelini ver
m iştir; çü n k ü  Allah, iyilik y a p an lan  
sever.



149-150. Ey inanan lar! İnkar edenle
re  u y ac ak  olursan ız, on lar sizi, to 
pu k la rın ız  üzerinde [inkara] geri çe
virirler; böylece siz de h ü s ra n a  uğ ra
y an la rd an  o lu rsunuz. Oysa ki, sizin 
d o s tu n u z  Allah’tır; O, yardım  edenle
rin  en  hayırlısıdır.

15i. Biz, A llah 'ın  k en d ilerine  h içb ir 
g ü ç  ind irm ed iğ i şeyleri A llah’a  o rtak  
k o ş m a la n n d a n  dolayı, in k a r  eden le 
r in  k a lp le rin e  k o rk u  salacağız . O n la
r ın  g idecekleri y e r  a te ş tir; zu lm eden 
le rin  v aracağ ı y e r n e  kö tü d ü r!

152-153. A ndo lsun  ki, A llah, size ver
d iğ i sö zd e  d u rm u ş tu r ;  n itek im , 
O’n u n  izniyle, on ları k ın p  geçiriyor
d u n u z ; am a  Allah, size arzu  ettiğiniz

Al-i İmrân Sûresi, Cüz 4

zaferi göste rd ik ten  so n ra , gevşemiş, verilen 
em ir h a k k ın d a  ta rtışm ay a  girişm iş ve isyan 
etm iştin iz. S izden kim i dünyayı, kimi ise ahi- 
re ti istiyordu. B u n u n  üzerine Allah, sizi de
nem ek  için, sizi o n lan  yenm ekten  alıkoymuş
tu . A m a O, sizi de bağışlam ıştı; çünkü  Allah, 
in a n an la ra  karşı lü tu f  sahibidir. Hani siz, el
çi sizi a rkan ızdan  çağırırken, hiç kimseye 
b ak m ad an  [savaş alanından] uzaklaşıyordu
nuz. B u nedenle, Allah size, gerek yitirdikle
rin izden gerekse başın ıza gelenlerden dolayı 
üzülm em eniz için, keder üzerine keder ver
m iştir. Allah yapm ak ta  olduklarınızdan çok 
iyi h ab e rd ar olandır.
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154-155. Sonra, üzüntünüzün ardından, üze
rinize bir güven (duygusu], bir uyku |hali] in
dirmişti de içinizden bir kısmını bürüyordu; 
canlarının kaygusuna düşm üş olan bir kıs
mınız ise, Allah hakkında cahiliyye zannı gi
bi, haksız bir zanda bulunuyor ve [kendileri
ne]: “Bu konuda bizim karar verme yetkimiz 
var mıydı?’ diyorlardı. De ki: “Tüm karar ver
me yetkisi Allah’a aittir.” Sana açamadıkları
nı içlerinde gizliyorlar ve: “Karar verme yetki
miz olsaydı, burada öldürülmezdik.” diyorlar
dı. De ki: “Evlerinizde olsaydınız bile, hakla
rında ölüm yazılmış olanlar, yine de öldürü
lecekleri yerlere varırlardı.” Bu; Allah'ın içi-

nizdekileri sınaması ve böylece kalp
lerinizdeki™ arıtması içindir. Allah, 
içinizdekileri çok iyi bilendir. İki or
dunun karşılaştığı gün. içinizden si
zi terk edip uzaklaşanlara gelince; 
işlemiş olduklan bazı hatalar yüzün
den, şeytan onların ayaklarını kay
dırmıştı. Ama Allah, onlan yine de 
bağışlamıştır; çünkü Allah, çok b a 
ğışlayan, çok yum uşak davranandır.

156-158. Ey inananlar! Yolculuğa çı
kan veya savaşa giden kardeşleri 
hakkında: “Yanımızda olsalardı, öl
mezlerdi veya öldürülmezlerdi." di
yen inkarcılar gibi olmayın; çünkü 
Allah, [onların bu sözlerini] kalple
rinde [çok derin bir] üzüntü kaynağı 
kılacaktır. Yaşatan da öldüren de Al
lah’tır. Allah, yapm akta olduklarınızı 
çok iyi görendir. Eğer Allah yolunda 
öldürülür ya da ölürseniz, [çok iyi bi
lin ki], Allah’ın bağışlaması ve sevgi
si, topladıklarından daha hayırlıdır; 
çünkü, ölseniz de öldürülseniz de,
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(nasıl olsa sonunda] Allah'ın huzu 
ru n d a  toplanacak (değil misiniz]?

159-160. Allah'ın (kalbine yerleştir
m iş olduğu] sevgiden dolayıdır ki, 
sen onlara yum uşak davranmıştın; 
eğer kaba, katı yürekli olsaydın, e t
rafından dağılıp giderlerdi. O halde, 
onlan  affet ve onlar için [Allah'tan] 
bağışlanm a dile; (yapacağın] işlerde 
onlara danış! [Bir işi yapmaya] karar 
verdiğin zaman da, Allah'a güven; 
çünkü Allah, kendine güvenenleri 
sever. Eğer Allah size yardım edecek 
olursa, sizi hiç kimse yenemez: ama 
sizi terk edecek olursa, O 'ndan b aş
ka size kim yardım edebilir ki.,? O 
halde inananlar. Allah'a güvensinler!

161. Bir peygamberin, emanete h ı
yanetlik etmesi düşünülemez; kim 
emanete hiyanetlik edecek olursa, 
kıyamet günü, hiyanetlik ettiği[nin 
günahıj ile gelecektir; (o gün], herke
se, kazanm ış olduklarının karşılığı, 
haksızlığa uğratılmadan, tam olarak 
verilecektir.

162-163. Allah'ın rızasına uyan, Al
lah'ın gazabına uğramış olan gibi mi
dir? Onun (varacağı] yer cehennem 
olacaktır; varılacak ne kötü yerdir 
orası! Onlar, Allah katında, derecele-

A! ı Irur-tı, Vjf»». <  ̂ •

re ayrılacaklardır çünkü Ajiah yapmak** c. 
duklannızı çok iyi görendir

164-165. Andolsun ki, Allah içlerinden onla
ra, kendi ayetlerini okuyan onları anndırar 
onlara kitabı ve bilgeliği öğreten bir eki gör, 
dermekle, inananlara büyük bir lütufta bu
lunm uştur; oysa onlar, önceleri açık bir sa
pıklık içinde bulunuyorlardı. Başınıza bir fe
laket gelince mi -oysa siz (Bedir de düşman
larınızı] bu felaketin iki katma uğratmıştınız- 
“Bu nereden başımıza geldi?" diyorsunuz? De 
ki: “O {felaket] kendinizden dolayıdır * Kus
kusuz kİ, Allah, her şeye gücü yetendir
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166-168. İki ordunun karşılaştığ ı gün  başın ı
za gelmiş olanlar; Allah’ın, inanan ları ve iki 
yüzlüleri ortaya çıkarm ası için, O’n u n  izniyle 
gerçekleşmiştir. Onlara: “Gelin, Allah yolun
da savaşın ya da savunm ada b u lu n u n !” de
nildiğinde, onlar: “Savaşmaya bilseydik, a rd ı
nızdan gelirdik.” diye karşılık  vermişlerdi. 
Onlar, o gün, im andan çok küfre  yakındılar. 
Ağızlarıyla kalplerinde olm ayanı söylüyorlar
dı: oysa Allah, onların gizlediklerini en  iyi bi
lendir. Evlerinde o tu ru p  d a  kardeşleri h ak 
lıda: "Bize uysalardı, ö ldürülm ezlerdi.” di
yenlere de ki: “Eğer doğru sözlü iseniz, ölüm ü 
idinizden uzaklaştırın!”

169-173. Allah yolunda öldürülmüş 
olanları sakın ölü sanmayın; hayır 
onlar diridirler ve Rableri katında n- 
zıklandınlmaktadırlar. Onlar, [orada] 
Allah'ın lütfundan kendilerine ver
diklerine sevinmekte ve arkalarından 
henüz [şehit olup da] kendilerine 
ulaşmamış olanlara, kendilerine kor
ku olmayacağını ve üzülmeyecekleri
ni müjdelemek istemektedirler. [Yi
ne] onlar, Allah'ın nimetini, lütfunu 
ve Allah’ın, aldıklan yaraya rağmen 
yine de Allah'ın ve elçinin çağnsına 
koşan inananların da ecrini zayi et
meyeceğini müjdelemek istemekte
dirler. Onlar içinden iyilik yapanlan 
ve içlerinde Allah bilincini canlı tu
tanları çok büyük bir ödül beklemek
tedir; çünkü onlar, insanlar kendile
rine: “İnsanlar size karşı bir ordu 
toplamışlar, onlardan korkun!" de
diklerinde, imanlan öylesine artmıştı 
ki, onlar: “Allah bize yeter! O, ne gü
zel koruyucudur!” demişlerdi.



72

174-175. B u  yüzden , onlar, [sefer

den] kend ilerine h içb ir k ö tü lü k  do
k u n m a d an , A llah’ın  n im eti ve lü tfü  
ile geri dönm üşlerd i; çü n k ü  A llah’ın 

h o ş n u tlu ğ u n u  elde etm eye ça lışm ış
lard ı. G erçek ten  de Allah, çok bü y ü k  
lü tu f  sah ib id ir. D ostlarıyla sizi ko r
k u ta n  şey tan d a n  b aşk as ı değildir; o 
ha lde , in a n a n la rd a n  iseniz, on la rdan  
değil, B enden  korkun!

176-179. İn k a rd a  yarışan la r, sen i ü z 
m esin; ç ü n k ü  onlar, A llah’a  hiçbir 
şek ilde z a ra r  verem ezler. Allah, o n la
ra  ah ire tte  h erhang i b ir pay verm ek 
istem em ekted ir. B u  yüzden  çok b ü 
y ü k  b ir  azap  on ları beklem ektedir. 
İm an  karşılığ ında in k a n  sa tın  a la n 
lar, A llah’a  h içb ir şekilde za ra r  vere
mezler. O nlar için çok acı veren b ir 
azap  o lacaktır. İnkar edenler, kend i
le rin e  m ü h le t  verm em izin , sak ın  
kendileri için hayırlı o lduğunu  s a n 
m asın la r; ç ü n k ü  Biz, onlara , günah-
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dilediğini seçer. O halde, Allah’a  ve elçilerine 
inanın! Eğer siz, inan ır ve Allah bilincini içi
nizde canlı tu ta rsan ız , [iyi bilin kij, sizi çok 
büyük  bir ödül beklem ektedir.

180 . A llah’ın  lü tfu n d an  kendilerine verdikle- 
ları a r ts ın  diye m üh le t veriyoruz! Al- rinde cim rilikte bu lunan lar, sakın  bu [tu- 
çaltıcı b ir azap onları beklem ektedir, tu m lann ın j kendileri için hayırlı olduğunu 
[Ey in k a r edenler!] Allah, in a n an la n  sanm asın lar; tam  tersine, bu, onlar için kö- 
sizin içinde b u lu n d u ğ u n u z  d u ru m d a tü d ü r. Ç ünkü, cim rilikte bu lunduklan  şev- 
b ırakacak  değildir; çü n k ü  O, pis ola- 1er, kıyam et günü , boyunlarına dolandınla- 
nı tem iz o landan  ayıracaktır. [Aynı çaktır. Göklerin ve yerin m irası Allah’ındır, 
şekilde] Allah size, gaybı bildirecek Allah, yapm akta olduklarınızdan çok iyi ha- 
de değildir. A ncak Allah, elçilerden berdar olandır.
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181-184. A ndolsun ki, Allah: “Allah fakirdir, 
biz ise zenginiz.” diyenlerin  sözünü  işitm iştir. 
Biz, onlann [bu] dediklerini ve peygamberleri 
öldürdüklerini yazacak  ve [kıyam et gününde 
onlara]: “Çok yakıcı o lan  azabı tadın! Bu, si
zin ellerinizin su n m u ş  o ld u ğ u n u n  karşılığı
dır." diyeceğiz; [çünkü iyi bilin ki], Allah, ku l
larına karşı as la  zulm edici değildir. “Ateşin 
yiyeceği bir k u rb an  getirm edikçe, hiçbir elçi
ye inanm am am ız h u su s u n d a  Allah bizden 
söz almıştı.” diyenlere de ki: “Size, benden 
önce, elçiler açık delilleri ve dediğiniz şeyi ge
tirmişlerdi; doğru sözlü iseniz, o halde, onla- 
n  niçin ö ldürdünüz?” Eğer seni yalanladılar-

sa, [iyi bil ki), senden önce, açık de
lilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı 
getirmiş olan elçiler de y a lan lan m a
lardı.

185. Herkes ölüm ü tadacaktır. Kıya
m et günü, size [yaptıklarınızın] k a r
şılıkları tam  olarak verilecektir. Kim 
ateşten  uzaklaştırılıp cennete so k u 
lacak olursa, k u şkusuz  ki, o, k azan 
m ıştır. Dünya hayatı, geçici ve a lda
tıcı b ir zevkten başk a  b ir şey değil
dir.

186. A ndolsun ki, siz, m allarınızla 
ve canlarınızla sınanacaksınız; siz
den önce kendilerine k itap  verilmiş 
o lanlardan ve Allah'a o rtak  koşan- 
lardan, çok incitici [sözler] de işite
ceksiniz. B ununla birlikte, [bütün 
bu] güçlüklere göğüs gerer ve Allah 
bilincini içinizde canlı tu tarsan ız , 
[bilin ki], böyle hareket etmeniz, ya
pılm ası zorunlu olan işlerdendir.
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187-188. Hani Allah kendilerine ki
tap verilmiş olanlardan, onu insan
lara kesinlikle açıklayacaklarına ve 
onu asla gizlemeyeceklerine dair ke
sin söz almıştı. Onlar ise, onu arka
larına atm ışlar ve onu az bir değer 
karşılığında satmışlardı. Yaptıkları 
alışveriş ne kötü bir alışveriştir! Yap
tıklarına sevinenlerin ve yapm adık
ları ile de övülmekten hoşlananlann 
sakın am a sakın azaptan kurtu la
caklarını sanm a: çünkü onları çok 
acı veren b ir azap beklemektedir.

189. Göklerin ve yerin hükümranlığı 
Allah'ındır; zira Allah, her şeye gücü 
yetendir.

190-191. Göklerin ve yerin yaratılm a
sında, gece ile gündüzün birbiri a r
d ından  gelmesinde: ayak ta  iken, 
o tururken ve yatarken Allah'ı anan, 
göklerin ve yerin yaratılışı hakkında 
derin derin düşünen  ve: “Ey Rabbi- 
miz! Sen b ü tün  b u n lan  anlam sız ve 
am açsız olarak boşuna yaratm adın. 
Seni böyle bir şeyden tenzih ederiz.
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O halde bizi ateşin  azabından koru!” diyen 
gönül erbabı için deliller vardır.

192. “Ey Rabbimiz! Sen kimi ateşe sokarsan, 
onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin asla yar
dımcıları yoktur."

193-194. “Ey Rabbimiz! Biz, “Rabbinize ina
nın!” diyerek im ana çağıran bir davetçi işittik 
ve [davetine uyarak hemen] inandık. Ey Rab
bimiz! O halde, Sen bizim günahlarımızı ba
ğışla, kötülüklerimizi ört! Canımızı iyilerle bir
likte al! Ey Rabbimiz! Elçilerin vasıtasıyla bize 
vadettiklerini de bize ver ve kıyamet günü bizi 
rezil etme! Ç ünkü Sen sözünden dönmezsin”.
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195. B unun üzerine Rableri, onlara [şöyle] 
karşılık vermiştir: "Ben, sizden, erkek ya da 
kadın kim olursa olsun, iş yapanın  işini boşa 
çıkarmayacağım; çü n k ü  hepiniz birbiriniz- 
densiniz. Hicret edenlere, yu rtlarından  kovu
lanlara, yolum da ezaya uğratılanlara, sava
şanlara ve öldürülenlere gelince; elbette ki, 
Ben, katım dan [yaptıklarına] b ir karşılık ola
rak, onların günahların ı örteceğim ve onlan 
altlarından ırm aklar ak an  cennetlere sokaca
ğım." Karşılığın en güzeli, Allah k a to d ad ır .

"*'1”  İnkar edenlerin diyar diyar gezip do- 
laşmalan sakın seni aldatm asın! Bu, çok az 
bir yararlanmadır; suna so n u n d a  varacakları

yer cehennem olacaktır. O. ne kötü 
bir yerdir!

198. Ancak, içlerinde Allah bilincini 
canlı tutanlara gelince; onların, Rab
leri katından bir ikram olmak üzere, 
altlarından ırmaklar akan cennetleri 
olacaktır. Onlar, orada sürekli ola
rak  kalacaklardır. Allah katında 
olanlar, iyiler için, daha hayırlıdır.

199. Kitap ehlinden öyleleri vardır 
ki, Allah’a, size indirilene ve kendile
rine indirilene, Allah’a h u şu  duyarak 
inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir 
değer karşılığında satm azlar. İşte 
onlar, ecirleri Rableri katında olacak 
olanlardır. Kuşkusuz ki, Allah, h esa
bı çok çabuk görendir.

200. Ey inananlar! Güçlüklere göğüs 
gerin, güçlüklere göğüs germede bir- 
birinizle yarışın, [düşm ana karşı her 
zaman) hazırlıklı ve uyanık bu lunun  
ve içlerinizde Allah bilincini her za
m an canlı tu tu n  ki, ku rtu luşa eresi
niz!
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4. NİSÂ SÛRESİ 
(Medine’de inmiştir ve 

176 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik olan Allah'ın 

Adıyla,

ı. Ey insanlar! Sizi tek bir canlıdan 
yaratan, ondan eşini var eden ve her 
ikisinden birçok erkek ve kadın türe
ten Rabbinizin bilincinde olun! Adı
na birbirinizden (haklarınızı) talep 
ettiğiniz Allah’ın ve akrabalık bağla
rının bilincinde de olun; çünkü Al
lah, sizi çok iyi gözetleyendir.

2. Yetimlere mallarım verin, [size ait 
olan] kötü lmallan] (onlara ait olan) 
güzelleriyle değiştirmeyin ve malları
nı mallarınıza katarak yemeyin; çün
kü bu, çok büyük bir günahtır.

3. Eğer yetim kızlar hakkında adil 
davranamamaktan korkacak olursa
nız, hoşunuza giden kadınlar ile iki
ye, üçe ve dörde kadar evlenin. Eğer 
onların aralarında da adil davrana
mamaktan korkacak olursanız, biriy
le ya da sahip olduğunuz (cariyeler] 
ile (yetinin); çünkü bu, haksızlık et
memeniz için daha uygun bir yoldur.

4. Kadınlara mehirlerini isteyerek 
verüı; ancak, o metnin bir kısmım 
kendi istekleri ile size bağışlayacak 
olurlarsa, o taktirde onu da afiyetle 
yeyin.
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5-6. Allah’ın sizin yönetiminize emanet ettiği 
mallan, muhakeme gücü olmayanlara ver
meyin; ancak onlardan onlann geçimlerini ve 
giyimlerini sağlayın ve onlara karşı (daima] 
güzel söz söyleyin! Yetimleri, evlilik çağma 
gelene kadar deneyin; (bu arada] onlarda ol
gunluk görecek olursanız, mallarını kendile
rine iade edin; ancak büyüyecekler de (geri 
alacaklar] diye onlan israf ederek ve tez elden 
yemeyin! Kim zengin ise, iffetli davransın; 
kim de yoksul ise, örfe uygun olarak yesin! 
Onlara mallarım teslim edeceğiniz zaman, 
onlar adına tanık bulundurun! [Hiçbir zaman 
hatırınızdan çıkarmayın ki], hesap sormak 
için, Allah yeterlidir.
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canlı tutsunlar ve doğru söz söyle
sinler!

ıo. Yetimlerin mallarını haksız yere 
yiyenler, [aslında] karınlarında ateş
ten başka bir şey yememektedirler; 
çünkü onlar, alev alev yanan bir a te
şe gireceklerdir.

7. Ana-babanın ve yakınlarının bıraktıkla
rından erkeklerin hissesi vardır. Ana-baba- 
mn ve yakınlarının bıraktıklarından kadınla
rın da hissesi vardır. [Bu bırakılan], az ya da 
çok, belirli hissedir.

8-9. Miras taksiminde, [mirastan payı olma
yan] yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır 
bulunacak olurlarsa, o[miras]dan, onları da 
nzıklandınn ve onlara güzel söz söyleyin; on
lar (yasal varisler], kendileri, arkalarında 
güçsüz çocuklar bıraksalardı, onların [gele
cekleri) hakkında endişe duyarlardı. O halde, 
onlar, [başkalarının çocukları için de aym] 
endişeleri taşısınlar, Allah bilincini içlerinde

n-14. Allah, çocuklarınız hakkında, 
erkeğe, iki dişinin hissesi kadar [ve
rilmesini] emreder. Eğer kadınlar iki
nin üzerinde iseler, [ölenin] geriye b ı
raktığının üçte ikisi onlanndır; eğer 
kadm tek ise, yansı onundur. Ölenin 
çocuğu varsa, geriye bıraktığından, 
ana-babasından her birinin altıda 
bir hissesi vardır. Eğer çocuğu olma
dığı için, ana-babası ona varis olu
yorsa, bu taktirde anasına üçte bir 
düşer. Kardeşleri var ise, anasına al
tıda bir düşer. [Bütün bu  hükümler, 
ölenin] ettiği vasiyetin [yerine getiril-



meşinden] ve borcunun [ödenmesin
den] sonra [geçerlidir]. Siz, babaları
nızdan ve çocuklarınızdan hangileri
n in  fayda bakım ından size daha ya
lan  olduklarım  bilemezsiniz. [Bun
lar], Allah ta ra fından  belirlenm iş 
[hisselerdir]; kuşkusuz ki, Allah, çok 
iyi bilen ve çok bilge olandır. Eğer ço
cukları yoksa, eşlerinizin bıraktıkla
rının yansı sîzindir; çocuklan varsa, 
bıraktıklarının dörtte biri sizindir. 
[Bütün bu  hükümler], ettikleri vasi
yetlerinin lyerine getirilmesinden] ve 
b o rç lann ın  [ödenmesinden] sonra 
[geçerlidir]. Eğer çocuğunuz yoksa, 
bıraktığınızın dörtte biri eşlerinizin- 
dir; çocuğunuz varsa, bıraktığınızın 
sekizde biri onlanndır. [Bütün bu 
hüküm ler], ettiğiniz vasiyetin yerine 
getirilm esinden ve borç[lannızın 
ödenm esinden] so n ra  [geçerlidir]. 
Eğer birinci dereceden m irasçısı ol
m ayan, am a [ikinci dereceden] bir 
erkek veya kız kardeş m irasçısı olan 
b ir erkeğe veya kadına, varis o luna
cak olursa, onlardan her birine altı
da  b ir düşer; eğer ikiden fazla iseler, 
üçte bire ortak olurlar. [Bu taksim , 
mirasçılara] zarar verilmeden, edil-

[Bu hükümler], Allah tarafından [size] bir 
emirdir. Allah, çok iyi bilen, çok yumuşak 
davranandır. Bunlar, Allah'ın [koymuş oldu
ğu] sınırlardır; o halde, kim Allah’a  ve elçisi
ne itaa t edecek olursa. O, onu, altlarından ır
m aklar akan cennetlere sokar; onlar, orada 
sürekli olarak kalacaklardır. İşte bu, çok bü
yük kurtu luştu r. B una karşılık, kim, Allah’a 
ve elçisine isyan eder ve O nun  [koymuş ol
duğu] sın ırlan  aşarsa , O. onu, içinde sürekli 
olarak kalacağı ateşe sokar; onun için, [ora
da] alçaltıcı azap olacaktır.
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15-16. Kadınlarınızdan fuhuş suçu işleyenle
re gelince, onların suçlarını [ispatlamak için] 
içinizden dört tanık isteyin; eğer onlar tanık
lık edecek olurlarsa, o taktirde, onları, ölün
ceye ya da Allah onlara bir yol açıncaya ka
dar evlerde tutun! İçinizden onu işleyen iki 
kişiye de gelince; onlan sözle kınayın! Bu
nunla birlikte tövbe edip de [durumu] düzel
tecek olurlarsa, artık üzerlerine varmayın! 
Kuşkusuz ki, Allah, tövbeleri çok kabul eden, 
çok müşfik olandır.

17-18. Ancak Allah’ın kabul edeceği tövbe, 
bilmeden günah işleyenlerin ve ardından da 
gecikmeden tövbe edenlerin tövbesidir; işte

bunlar, Allah'ın tövbelerini kabu l 
edeceği kimselerdir. Allah, çok iyi b i
len, çok bilge olandır. O halde, [ka
bul edilecek olan] tövbe, kötülükleri 
işleyenlerin ve kendilerine ölüm anı 
gelip çattığı anda da: “Şimdi tövbe 
ettim .“ diyenler ile inkarcı olarak 
ölenlerin tövbesi değildir; çü n k ü  
bunlar, kendilerine çok acı veren bir 
azap hazırlam ış olduğum uz kim se
lerdir.

19. Ey inananlar! K adınlara zorla 
m irasçı olmanız size helal değildir. 
Açık bir fuhuş işlemedikçe, on lara 
vermiş olduklarınızın b ir kısm ını ge
ri alm ak için on lan  sılaştırm ayın! 
Onlarla iyi geçinin! Eğer on lardan  
hoşlanmıyorsanız, [bilin ki], Allah, 
hoşlanm adığınız b ir şeyde, birçok 
hayır yaratm ış olabilir.
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20-21. Bir eşi boşayıp yerine başka 
b ir eş alm ak isterseniz, ilkine yükler
le [mehir] vermiş olsanız bile, ondan 
hiçbir şeyi geri almayınız! İftira ede
rek  ve böylece apaçık günah işleye
rek mi verdiğinizi geri alacaksınız? 
Birbirinizle kaynaşıp baş başa kal
m ışken ve onlar da sizden kesin bir 
söz almışlarken, onu nasıl geri alabi
lirsiniz ki...?

22. Babalarınızın evlendikleri ka
dınlarla evlenmeyin; -geçmişte olan
lar artık  geçmiştir- çünkü bu, pek 
çirkin, pek iğrenç b ir şeydi. Ne kötü 
bir adetti!

23. Size; analarınız, kızlarınız, kız 
kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleri

niz, erkek  kardeş kızlan , kız kardeş kızlan, 
sizi em ziren s ü t  anaların ız, s ü t  kardeşleri
niz, eşlerinizin anneleri, gerdeğe girdiğiniz 
k ad ın lann ızdan  olup da  evlerinizde bulanan 
üvey kızlannız -eğer onlarla gerdeğe girme
m iş iseniz, [kızlanyla evlenmenizde] hiç bir 
sak ınca  yoktur- öz oğullannızın eşleri ile ev
lenm eniz ve iki kız kardeşi aynı anda bir ara
da bu lundu rm an ız  h aram  kılınm ıştır. Geç
m işte o lan lar geçm iştir. [Bunlardan dolayı 
size b ir so rum lu luk  söz konusu  değildir]; 
çü n k ü  Allah, çok bağışlayan, çok müşfik 
olandır.
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24. Sahip olduğunuz cariyeler dışında, evli 
olan kadınlarla evlenmeniz de haram  kılın
mıştır. [Bunlar], size Allah'ın farz [kılmış ol
duğu hükümlerdir]. Bunların dışındakileri, 
iffetli olmak ve zinadan kaçınmak üzere, mal
larınızla istemeniz size helal kılınmıştır. O 
halde, onlardan yararlanacak olursanız, on
lara ücretlerini kararlaştırıldığı üzere verin: 
bununla birlikte, ücretlerin kararlaştırılma
sından sonra, karşılıklı olarak anlaştığınız 
hususlarda sizin için herhangi bir sorum lu
luk söz konusu değildir. Kuşkusuz ki, Allah, 
çok iyi bilen, çok bilge olandır.

25. İçinizden her kim, hür müslü- 
man kadınlarla evlenmeye güç geti
remezse, o taktirde, sahip olduğunuz 
genç inanan cariyelerinizle [evlen
sin]! Allah, sizin imanınızı en iyi bi
lendir. Sizler birbirinizdensiniz; o 
halde iffetli olan, zinadan kaçınan ve 
gizli dost edinmeyen cariyelerle, sa 
hiplerinin iznini alarak evlenin ve 
onlara ücretlerini [mehirlerini] de ör
fe uygun olarak verin! Evlendikten 
sonra, bir fuhuş işleyecek olurlarsa, 
bu taktirde onlara hür kadınlara uy
gulanan cezanın yarısı [uygulanır]. 
Bu [cariyeyle evlenme izni], içinizden 
günaha düşmekten korkanlar için
dir. Sabretmeniz ise, sizin için daha 
hayırlıdır. Allah, çok bağışlayan, çok 
müşfik olandır.

2 6 -2 8 . A llah size, [hüküm lerin i] 
açıklam ak, sizi, sizden öncekilerin 
yollarına u laştırm ak  ve tövbelerinizi 
kabu l etm ek istem ektedir; çü n k ü  Al
lah, çok iyi bilen, çok bilge olandır.
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Allah, sizin tövbelerinizi kabul etm ek 
istem ek ted ir; şehvetlerine uyanlar 
ise, sizin [doğru yoldan] iyice sapm a
nızı istem ektedirler. Allah, y ü k ü n ü 
zü  hafifletm ek istem ektedir; çünkü 
in sa n  zayıf yaratılm ıştır.
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29-30. Ey inananlar! Karşılıklı nzaya 
dayanan  ticaret d ışında,12 aranızda 
mallarınızı haksız yollarla yemeyin 
ve birbirinizi öldürm eyin;13 çünkü  Al
lah. size karşı çok müşfik olandır. 
B ununla birlikte, kim, bu  lyasak fiil
leri], düşm anca hareket ederek ve 
haksızca davranarak işlerse, [bilin 
ki]. Biz, onu ateşe sokacağız; bu ise 
Allah için çok kolaydır.

31. Size yasak lan m ış olan bü y ü k  
g ü n a h ta n  [işlem ekten] kaçın ırsanız. 
Biz de sizin kötülüklerin izi ö rter ve 
sizi şerefli b ir  yere yerleştiririz.

32. Allah'ın, kendisiyle, kiminizi ki
minize ü stün  kıldığı şeyi arzu etme-

O f ̂ ^ s s = u  j
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yinl Erkeklerin kazandıklarından bir payı 
varda; kadınlann da kazandıklanndan bir 
payı vardır. O halde. Allah’tan  lütfunu iste
yin; çünkü Allah, her şeyi çok iyi bilendir.

33. H er birinizi, ana-babam n  ve yakınlann 
b ırak tık larına varis olan m irasçılar kıldık; ye
minlerinizle bağlandığınız kim selere de pay- 
lan n ı verin. Ç ünkü Allah, h er şeye tanık 
olandır.

12 Muhammed Esed, bağlamdan hareket ederek, ayet-i kerimeye biraz farklı anlam vermektedir: ‘Siz ey 
imana ermiş olanları Birbirinizin matlarını haksız yollarla -karşılıklı nzaya dayanan ticaret yoluyla da oi- 
sa- heba etmeyin ve  birbirinizi mahvetmeyin: zira Alkıh sizin için bir rahmet kaynağıdır."

13 Bununla birlikte, btr çok mütercim, “velâ taktulü enfusehum" ibaresini “ve kendinizi öldürmeyin’ şeklin
de çevirmeyi yeğlemiştir.



Nisa Sûresi. Cüz 5. Sûre 4
83

r.= ,, ,

y * '? ± \ £ z \ Z ^ z i  + / r . ;  v  _
, X > I t > ^ ,  ** '—* W«-* •

S ^ İ !•* V - ^  *1 ' »■„>. r >. r.s
^ ^ « r n V ^ f »  -v-":;'V ^ > ı^ > v > ^ ^ = = £ ^ K v rr  • > .^  ̂  '  '•V* W*A ^ \ j

v :

l£i'/ i  ̂  j  ̂

bCİ'i j  j i î u ^  _, $ ;

Cjtf 5 t e __’J .

* ^ J iiS iÎ2 \\*  te f i

© (L-^> Ç ̂  ş  jj»  l^ = ö i  c \teVfe

34-35. Allah’ın [insanlardan] bir kısmını di
ğerlerine ü stün  kılm asından ve erkeklerin de 
mallarından harcam alarından dolayı, erkek
ler kadınların yöneticisidirler. B undan dola
yı, iyi kadınlar, itaatkar olanlar ve -Allah'ın 
kendilerini korum alarına karşılık- gizliyi ko
ruyanlardır. Dik kafalılık ve şirretlik etmele
rinden korktuğunuz kadınlara gelince; onla
ra önce öğüt verin, [yaran olmazsa], onları 
yataklarda yalnız bırakın, [bununla da düzel
mezlerse], [iz bırakm ayacak şekilde, hafifçe] 
vurun! Ancak size itaat ederlerse, artık  onla
ra karşı başka bir yol aramayın! K uşkusuz 
ki, Allah çok yüce, çok büyük olandır. Eğer

ara lann ın  açılm asından ko rk arsa 
nız, bu  taktirde, erkeğin ailesinden 
de kadının ailesinden de [onlara] b i
rer hakem  gönderin. B anşm ak is te r
lerse, Allah, aralann ı bu ldu ru r; çü n 
kü Allah, çok iyi bilen, çok iyi haber 
alandır.

36-40. Allah için ibadet edin [çalışın] 
ve [dolayısıyla] O’n a  hiçbir şeyi o rtak  
koşmayın! A na-babaya, yak ın lara , 
yetimlere, yoksullara, yakın ko m şu 
ya, uzak komşuya, yakın a rkadaşa , 
yolda kalm ışa ve sahip  o lduğunuz 
[kölelere] iyi davranın; çünkü  Allah, 
kendini beğenenleri ve kibirlenenleri 
sevmez. Onlar, cimrilik ederler, in 
sanlara da cimri [olmalarını] söyler
ler ve Allah’ın, kendilerine lü tfundan  
verdiğini gizlerler. [Bu yüzdendir ki]. 
Biz de o inkar edenlere alçaltıcı bir 
azap hazırlamışızdır. Bunlar, Allah’a 
ve ahiret gününe inanm adıkları hal-
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de, mallarını İnsanlara gösteriş yap
mak İçin harcarlar. Kimin arkadaşı 
şeytan ise, [çok iyi bilsin ki], o, çok 
kötü bir arkadaştır. Bunlar, Allah’a 
ve ahiret gününe inansalardı ve Al
lah'ın kendilerine vermiş oldukların
dan [başkaları için de] harcasalardı, 
kaybedecek neleri olurdu ki...? [Kuş
kusuz ki], Allah, onları çok iyi bilen
dir; çünkü Allah, [hiç kimseye] zerre 
kadar [bile] zulmetmez. Bununla bir
likte, [yapılan] bir iyilik ise, onu kat 
kat artırır ve katından da çok büyük 
bir karşılık verir.

41-42. Her üm m etten bir tanık getir
diğimiz ve seni de onlara karşı tanık 
gösterdiğimiz zaman, durum ları ne 
olacaktır? O gün inkar etmiş ve elçi
ye isyan etmiş olanlar, yerin dibine 
geçmeyi arzu edeceklerdir; am a Al
lah’tan  hiçbir sözü gizleyemeyecek- 
lerdir.

^  /  r  Vv .  <

43. Ey inananlar! Sarhoş iken, ne dediğinizi 
bilene, cünüp iken de -yolcu olan müstesna- 
gusledene kadar nam aza yaklaşmayın! Bu- 
nunla birlikte, eğer has ta  veya yolculukta 
iseniz veya tuvaletten gelmişseniz ya da ka
dınlara dokunm uşsanız ve [bu gibi durum
larda] su da bulamam ışsanız, o zaman temiz 
bir toprak bulup [onunla] yüzünüzü ve elini
zi meshedin! K uşkusuz ki, Allah çok affeden, 
çok bağışlayandır.

44-45. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş 
olanlarjm neler yaptıklarını] görmüyor mu
sun? Onlar, sapıklığı satın almakta ve sizin
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de doğru yoldan sapm anızı istem ektedirler. 
Allah, düşm anlarınızı sizden daha  iyi bilir. 
Dost olarak d a  yardım cı olarak  d a  Allah yeter.

46. Yahudiler içinde, sözleri bağlam larından 
koparan ve dillerini eğip bükerek  ve dini ye
rerek: “tşittik  ve yerine getireceğiz; k u lak  ver
meden dinle ve bizi de dinle!” diyenler vardır. 
Şayet onlar: “İşittik ve ita a t ettik , dinle ve b i
zi de gözet!" dem iş olsalardı, b u , onlar için, 
daha iyi ve d ah a  doğru o lurdu . A ncak Allah,

inkarlarından  dolayı, on lan  lanetle- 
miştir. Bu yüzden onlar, sadece pek 
az şeye inanırlar.

47. Ey kendilerine kitap  verilmiş 
olanlar! Biz, b irtakım  yüzleri silip a r 
kalarına döndürm eden14 ya da  C u
m artesi yasağına uym ayanları lanet
lediğimiz gibi, sizi de lanetlem eden 
önce, elinizdeki kitabı doğrulam ak 
üzere indirdiğimize inanın: çünkü  
Allah'ın sözü daim a yapıla gelmiştir.

48. Allah, kendine o rtak  koşu lm ası
nı bağışlamaz; b u n u n  dışm dakini d i
lediğine bağışlar. O halde, kim  Al
lah’a  ortak  koşarsa , (çok iyi bilsin 
ki], o, çok büyük  b ir günah  işlem iş
tir.

49. Kendilerini temize çıkaran ları 
görm üyor m u su n ?  Hayır! A ncak Al
lah, dilediklerini -hem  de kendilerine 
hiçbir haksızlık yapılm adan- tem ize 
çıkarır.

50. Allah h akk ında nasıl ya lan  u y 
d u rduk larına  b ir baksana! B u, a p a 
çık b ir g ünah  o larak  yetm ez |mi]?

51-56. Kendilerine k itap tan  pay ve
rilm iş olduğu halde, cib te ve ta ğ u ta  
inanan ları ve in k a r eden ler h ak k ın 
da  “B unlar, in an an la rd an  d a h a  doğ
ru  yoldadırlar.” diyenleri de görm ü
yor m u su n ?  İşte Allah’ın  lanetledik-

14 Muhammed Esed, ayet-l kelimenin bu kısmına genelden farklı anlam vermektedir: “Siz ey Igeçmiştel 
kendilerine vahiy bahşedilmiş olanlar! /ŞimdiJ sahip olduğunuz Ihakikati] tasdik edici olarak indirdiğimiz 
vahye İnanın ki, ümitlerinizi boşa çıkarmayalım ve onlan sona erdirmeyelim, tıpkı Sebt’i ihlal eden o 
toplumu lanetlediğimiz gibi; zira Allah m irade ettiği şey mutlaka icra edilir.'
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leri bunlardır. Allah kimi lanetlerse, 
[çok iyi bil ki], artık  onun için hiçbir 
yardım cı bulam azsın. Yoksa onların, 
hüküm ran lık ta  bir payı mı var? Böy
le b ir şey olsaydı, o taktirde, insanla
ra  kırıntı bile vermezlerdi. Yoksa, on
lar, insanları, Allah’ın kendilerine 
lü tfu n d an  verm esinden dolayı mı 
kıskanıyorlar? Gerçekten de Biz, İb
rah im  soyuna kitap ve bilgelik ver
m iş ve on lara çok büyük bir hüküm 
ran lık  bağışlam ıştık. B ununla birlik
te, on lardan  b ir kısm ı ona inanmış, 
b ir  kısm ı ise, onu  terk  etmiştir. Yakı
cı a te ş  olarak  cehennem  yeter! Ayet
lerimizi in k a r edenlere gelince, onla
rı a teşe  sokacağız; öyle ki, derileri 
yan ıp  döküldükçe, azabı [sürekli bir 57

© G
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58. Kuşkusuz ki, Allah size, emanetleri ehli
ne vermenizi ve insanlar arasında hükmetti- 

biçimde] ta tm aları için, onlan  yeni ğiniz zam an da adaletle hükmetmenizi söyle- 
deriler ile değiştireceğiz. K uşkusuz mektedir. Allah size ne güzel öğüt vermekte
ki, Allah, çok güçlü, çok bilge olan- dir! K uşkusuz ki, Allah, çok iyi işiten, çok iyi 
dır. görendir.

57. İn an an la ra  ve iyi işler işleyenle- 59. Ey inananlar! Allah’a  itaat edin, elçiye ve 
re  de gelince; Biz, onlan , a ltlarından  sizden söz sahibi olanlara da itaat edin! Eğer 
ırm ak lar ak an  cennetlere sokacağız; herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşecek 
onlar, o rada  sürekli olarak kalacak- olursanız -Allah’a ve ahiret gününe inanıyor
l a r d ı  ve o rada onların  temiz eşleri sanız- onu Allah’a  ve elçiye götürün! Bu, so- 
o lacaktır. O n lan  koyu gölgelere ko- nuç bakım ından daha hayırlıdır ve daha gü- 
yacağlz. zeldir.
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60-64. S ana  ve se n d e n  ön ce  ind irilm iş o lana  
inandıklarını idd ia  ed en le rin  (neler y ap tık la 
rını] görm üyor m u su n ?  O nlar, kendilerine, 
tağutu reddetm eleri söylendiği h a ld e , yine de 
onun hakem liğine b a şv u rm a k  istem ek ted ir
ler. Şeytan ise, [böylece] o n la n  iyice sa p tır 
mak istem ektedir. O n la ra : “A llah’ın  ind irm iş 
olduğuna ve elçiye gelin!” denild iğ inde, ik i
yüzlülerin se n d en  b ü s b ü tü n  u zak la ş tık la rın ı 
görürsün. B aşla rın a , k en d i y ap tık la rın d a n  
dolayı bir m u sib e t gelince de  s a n a  gelip: “Biz 
iyilik etm ekten ve u z la ş tırm a k ta n  b a şk a  b ir 
şey istem em iştik." d iy erek  (nasıl da] A llah 'a 
yemin ediyorlar. İşte  b u n la r , A llah 'ın , ka lp le 

rinde olanlan  bildiği kim selerdir. O 
halde, sen  on lan  kendi b a ş la n n a  b ı
rak; am a yine de onlara, kendileri 
h akk ında etkileyici söz söyleyerek 
öğüt ver! Biz, h e r elçiyi a n c a k  Al
lah ’ın  izniyle kendisine ita a t edilm e
si için gönderm işizdir. Şayet onlar, 
kend ilerine zulm ettik lerinde, s a n a  
gelerek Allah’ta n  bağ ışlanm a dilese- 
lerdi ve elçi de on lar için, b ağ ışlanm a 
dileseydi, on lar, A llah 'ın  tövbeleri 
çok kabu l eden, çok m üşfik  o lan  ol
d u ğ u n u  görürlerdi.

65. Hayır! R abbine a n d o lsu n  ki, on 
lar, a ra la n n d a  an laşm azlığa d ü ş tü k 
leri k o n u la rd a , sen i h ak em  tay in  
edip so n ra  d a  vardığ ın  h ü k m ü  içle
rinde  h içbir s ık ın tı duy m ad an  ta m a 
m en  k ab u l etm edikçe, in an m ış  ol
m ayacak lard ır.
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66-68. Şayet Biz, onlara: “Kendinizi 
öldürün ya da yurtlarınızı terk edin!“ 
diye emretmiş olsaydık, içlerinden 
çok azı hariç, böyle bir şeyi yapmaz
lardı. Ama kendilerine öğütleneni 
yapmış olsalardı, elbette ki, [hem] 
kendileri için daha iyi olurdu [hem 
de kendilerini] daha da güçlendirmiş 
olurlardı; çünkü o zaman. Biz de on
lara katımızdan çok büyük bir ödül 
vermiş ve [böylece] onları dosdoğru 
bir yola ulaştırmış olurduk.

69-70. Kimiler] Allah’a ve elçiye itaat 
edecek olur[lar]sa, [çok iyi bilsinler 
ki], onlar, [kıyamet gününde] Al
lah ’ın kendilerine nim et vereceği 
peygamberler, sıddıklar, [hakka] ta 
nıklık edenler ve iyi işler yapanlarla 
birlikte olacaklardır. Onlar ne iyi ar
kadaş olacaklardır! Bu, Allah’tan  bir 
lütuftur. Çok iyi bilen olarak Allah 
yeterlidir.

71-73. Ey inananlar! Savaşa ister 
küçük  gruplar halinde, ister topluca 
çıkın; am a [tedbiri hiçbir zaman el
den bırakmayın] [her zaman] tedbirli 
olun!15 İçinizden elbette ki, (savaş
tan] geri kalan [da] olacaktır. Başını
za b ir felaket gelecek olsa, o zaman, 
o: “Allah bana lü tufta bulundu da 
onlarla birlikte bulunm adım ." diye
cektir; ama, Allah’tan  size bir lü tuf

ulaşacak olsa, [hiç kuşkunuz olmasın ki, bu 
sefer de] o, sanki, onunla aranızda sevgi [so
runu] yokmuş gibi: “Keşke ben de onlarla bir
likte olsaydım da [ben de onlar gibi] çok bü
yük bir kazanç elde etseydim!” diyecektir.

74. O halde, dünya hayaünı ahiret karşılı
ğında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar! 
Her kim, Allah yolunda, savaşacak olursa, 
(şunu çok iyi bilsin ki], Biz, ona -ister öldü
rülsün, isterse galip gelsin- çok kısa bir za
manda, çok büyük bir ödül vereceğiz.

15 Söz konusu ayet-i kerimeyi, genellikle, metne bağlı kalarak şöyle çevirmektedirler: *Ey iman edenler! 
Tedbirinizi alın; bölük bölük savaşa çıkın, yahut da topyekün savaşuıT
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75. Niçin, Allah yolunda ve: “Ey Rabbimiz! 
Bizi, halkı zulmeden bu şehirden çıkar; bize, 
katından bir koruyucu, bir yardımcı lütfet!” 
diye feıyat eden zavallı erkekler, kadınlar ve 
çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?

76. inananlar, Allah yolunda, inanm ayanlar
ise, tağut [kötü güçlerin] yolunda savaşm ak
tadırlar; 0  halde, siz, şeytanın dostlarına
karşı savaşın! Gerçekten de, şeytanın hilesi
çok zayıftır.

77-79. Kendilerine: “Elinizi savaştan çekin, 
namazı kılm ve zekatı verin!" denilenleri gör
müyor musun? Onlara, savaş farz kılınınca,

içlerinden bir grup, in sa n la rd a n  
[düşmanlarından], Allah’ta n  korkar 
gibi, ha tta  daha fazla korkuya k ap ıl
mış ve: “Ey Rabbimiz! Bize, niçin, s a 
vaşı farz kıldın? Keşke savaşı bizim  
için bir süre daha  erteleyiverseydin!” 
demişlerdir. De ki: “D ünyan ın  zevki, 
geçicidir ve çok azdır, ah ire t ise, Al
lah bilincini içlerinde canlı tu ta n la r  
için daha hayırlıdır; çünkü , [orada] 
size, kıl payı [kadar bile] h aksız lık  
yapılm ayacaktır. Nerede o lu rsan ız  
olun, isterseniz sa rp  ve sağ lam  k ale
lerde bu lunun , yine ölüm  size u la 
şır.” B aşlarına b ir iyilik gelecek olsa, 
“Bu, Allah’tand ır.” derler; b u n u n la  
birlikte, baş larına  kö tü  b ir şey gele
cek olsa, “Bu, şendendir." derler. De 
ki: “Hepsi, Allah ka tm dand ır."  B u in 
san ların  neyi var ki, b ir  tü r lü  söz a n 
lamıyorlar! B aşına gelen iyilik. Al
lah’tan ; kö tü lük  ise, kend indend ir. 
Biz, seni in san la ra  elçi o la rak  gön
derdik; tan ık  o larak  d a  Allah yeterli- 
dir.
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80. Her fam elçiye itaat edecek olur
sa, Içok iyi bilsin ki], o, Allah’a itaat 
etmiştir. Bununla birlikte, her kim 
de yüz çevirecek olursa, [o da çok iyi 
bilsin ki], Biz, seni onlann başına 
gözcü olarak göndermedik.

81. Onlar Ihuzurunda bulundukla
rında sanal: “Baş üstüne!” derler, 
ama huzurundan ayrıldıklarında da, 
aralarından bir kısmı, içlerinden se
nin söylediğinden başkasını geçirir; 
Allah ise onlann içlerinden geçirmek
te olduklarım yazar. O halde, sen de 
onlardan uzak dur ve [sadece] Allah’a 
güven; çünkü, kendine güvenilecek 
kimse olarak Allah sana yeter.

82. Onlar Kur'an’ı hiç düşünmüyor
lar mı? Eğer o, Allah’tan başka biri
nin katından gelmiş olsaydı, onda 
birçok çelişki bulurlardı.

83. Onlara güvenlik ya da tehlike ile 
ilgili [gizli] bir haber gelecek olsa, 
onu derhal yayarlar; oysa, onu, elçi
ye ya da içlerinden söz sahibi olanla
ra sunmuş olsalardı, onlardan gizli 
bilgileri değerlendirme konusunda 
yetenekli olanlar, o [konuda nasıl 
hareket edilmesi gerektiğini] bilirler
di. Allah'ın size olan lütfü ve sevgisi 
olmasaydı, pek azınız müstesna, 
şeytana uyardınız.

84. O halde, sen Allah yolunda savaş 
-çünkü, sen ancak kendinden so
rumlusun- ve inananların içlerinde 
bulunan ölüm korkusunu ve savaş 
Üe ilgili her türlü endişelerini ve sı
kıntılarım aşmalarına yardımcı ol!* 85 86 16
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Yalanda Allah, inkar edenlerin gücünü kıra
caktır; çünkü Allah, güç bakımından da ceza
landırma bakımından da onlardan üstündür.

85. Kim, güzel bir işe aracılık edecek olursa, 
onda onun da bir payı olur; ancak, kim de 
kötü bir işe aracılık edecek olursa, onda 
onun da payı olur. Allah, her şeyin [karşılığı
nı vermeye] gücü yetendir.

86. Size selam verildiğinde, daha güzeliyle 
selamlayın ya da aynı ile karşılık verin; çün
kü Allah, her şeyi çok iyi hesap edendir.

16 Bütün çevirilerde, bu ayet-l kerimede geçen "harrid" fiiline, "teşvik etmek" anlamı verilmektedir. Ancak 
Muhammed Esed. sözcüğün etimolojisinden hareket edilmesini uygun görmektedir. Biz, bu konuda ken
dirine katılıyoruz; çünkü, bağlam da böyle bir seçime uygun düşmektedir.
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87. Kendinden başka hiçbir tann bulunma
yan Allah, sizi, geleceği hakkında hiçbir kuş
ku bulunmayan bir günde bir araya getire
cektir. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabi
lir ki...?

88-91. Yaptıkları işlerden dolayı Allah iki 
yüzlüleri baş aşağı etmişken, siz, niçin, onlar 
hakkında [ihtilafa düşüpl iki gruba ayrılıyor
sunuz? Allah'ın saptırdığını doğru yola ulaş
tırmak mı istiyorsunuz? Allah kimi saptır
mışsa, artık onun için hiçbir yol bulamazsın. 
Onlar, kendileri gibi olmanız [kendilerine 
benzemenizi için, sizin de kendileri gibi inkar 
etmenizi istemektedirler. O halde, Allah yo

lunda hicret etmedikçe, onlardan hiç 
birini dost edinmeyin. Eğer [hicret 
etmekten] vazgeçecek olurlarsa, on
ları bulduğunuz yerde yakalayıp öl
dürün ve onlardan ne dost ne de 
yardımcı edinin! Ancak sizinle kendi
leri arasında anlaşma bulunan bir 
topluma sığınanlara ya da ne sizinle 
ne de kendi toplumlanyla savaşmak 
[istemedikleri için], size yürekleri sı
kılarak gelenlere [dokunmayın]! Al
lah dileseydi, onlan başınıza musal
lat ederdi ve böylece onlar da sizinle 
savaşırlardı. Eğer sizden uzak du
rurlar, sizinle savaşmazlar ve size 
barışı önerirlerse, Allah, onlara sal
dırmanıza izin vermez. Hem sizin 
karşınızda hem de kendi toplundan 
karşısında güven içinde bulunmak 
isteyen diğerleriyle de karşılaşacak
sınız; ancak, bunlar, her ne zaman 
fitneye (savaşa] çağnlsalar, derhal 
içine dalarlar. Eğer onlar, sizden 
uzak durmazlar, size banşı önermez
ler ve ellerini [savaştan] çekmezlerse, 
onlan bulduğunuz yerde yakalayıp 
öldürün! İşte bunlar, kendilerine 
karşı [savaşma konusunda] size, 
açık bir yetki verdiğimiz kimselerdir.
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92-93. İ n a n a n  b ir in in  in a n a n  b irin i - 
y a n lış lık la  o lm ası d ış ın d a - ö ld ü rm e
y e  h a k k ı y o k tu r . B u n u n la  b irlik te, o. 
in a n a n  b ir in i y an lış lık la  ö ldürecek  
o lu rsa ,  o za m a n , in a n a n  b ir köle 
a z a t  e tm es i ve ö ld ü rü le n in  a ilesine - 
d iye ti b ağ ış lam ad ık la rı tak tird e ,-  d i
ye t öd em esi gerek ir. Eğer, ö ldü rü len , 
in a n a n  b iri o lm asın a  rağm en, size 
d ü ş m a n  o lan  b ir  h a lk ta n  ise, [sade 
ce] in a n a n  b ir  köle aza t etm esi, a n 
cak . a ra n ız d a  an la şm a  b u lu n a n  b ir 
h a lk ta n  ise, a iles ine  d iyet ödem esi ve 
in a n a n  b ir  köle a z a t etm esi icap 
eder. B u n u n la  b irlik te, kim , (bu y ü 
k ü m lü lü k le ri yerine  getirecek im ka- 
nıl b u la m az sa , Allah ta ra fın d an  töv
b es in in  k a b u l edilm esi için, aralıksız 
iki ay  o ru ç  tu tm as ı gerekir. Allah, 
çok iyi b ilen , çok bilge olandır. An
cak, k im  in a n an  birini, k as ten  ö ldü
recek  o lu rsa , (çok iyi b ilsin  kij, ceza
sı, iç inde sü rek li o larak  kalacağı ce

hennem dir; çü n k ü  Allah, ona gazap etmiş, 
onu  lanetlem iş ve onun  için çok büyük bir 
azap  hazırlam ıştır.

94. Ey inananlar! Allah yolunda savaşa çık
tığınız zam an, (emin olabilmek için, her şeyi] 
iyice a ra ş tın n  ve size selam verene, dünya 
hayatın ın  geçici m enfaatine göz dikerek, (onu 
öldürm ek amacıyla]: “Sen inanan değilsin!' 
demeyin; çünkü  Allah katında bir çok gani
m et vardır. Önceleri siz de öyleydiniz: ama 
Allah, size lü tufta  bu lunm uştu . O halde, iyi
ce araştırın : çünkü  Allah, yapm akta oldukla
rınızdan çok iyi haberdar olandır.
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95-96. İnananlardan özürsüz olarak yerlerin
de oturanlar ile mallarıyla ve canlarıyla Allah 
yolunda cihat edenler bir olmaz. [Bu yüzden] 
Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihat edenleri, 
derece bakımından oturanlardan üstün kıl
mıştır. Her ne kadar Allah, hepsine güzelliği 
vadetmişse de, cihat edenleri, [kendilerine] 
kendinden, çok büyük bir ödül, [yüksek] de
receler, bağışlanma ve sevgi [bahşetmek su
retiyle) oturanlardan üstün kılmıştır. Allah, 
çok bağışlayan, çok müşfik olandır.

97-100. Melekler, canlarını alacakları sırada, 
kendilerine zulmedenlere: “Ne yapıyordu
nuz?" diye sorduklarında, onlar: “Bizler ülke-

93

de zavallı, çaresiz kimselerdik.” diye
ceklerdir. [Bunun üzerine melekler 
de onlara:) “Allah’ın yeri, göç etmeniz 
için [yeterince] geniş değil miydi?" 
karşılığını vereceklerdir. Onların va
racakları yer cehennemdir. Varıla
cak ne kötü yerdir orası! Ancak çare 
bulamayan ve yol bilmeyen zavallı 
erkek, kadm ve çocuklar m üstesna
dır. İşte bunlar, Allah'ın kendilerini 
affetmesi um ulan kimselerdir; çün
kü Allah çok affeden, çok bağışla
yandır. Kim, Allah yolunda göç ede
cek olursa, yeryüzünde gidecek çok 
yer ve bolluk bulur. Şu halde, kim, 
Allah’a ve elçisine göç etmek üzere 
evinden çıkacak olur ve sonra da 
kendisine ölüm erişecek olursa, [çok 
iyi bilsin ki], onu ödüllendirmek Al
lah 'a düşer: çünkü Allah, çok bağış
layan, çok müşfik olandır.

101-103. Sefere çıktığınızda, inkar 
edenlerin size saldırıda bulunm asın
dan korkacak olursanız, namazı kı
saltmanızda sizin için hiçbir sakınca 
söz konusu değildir; çünkü inkar 
edenler, sizin apaçık düşmanmızdır.
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Onların içinde iken namaz kıldırdı
ğında, içlerinden bir kısmı silahları
nı alıp seninle birlikte namaza dur
sunlar ve secde edince de arkanıza 
geçsinler! Bu sefer de namaz kılma
yan diğer kısım gelip seninle birlikte 
namazı kılsın. İhtiyatlı olsunlar ve 
silahlarını yanlarında bulundursun
lar; çünkü inkar edenler, size aniden 
bir baskında bulunabilmek için, si
lahlarınızın ve mühimmatınızın ya
nınızda olmamasını arzu ederler. 
Yağmurdan dolayı zahmet çekiyorsa
nız veya hasta iseniz, silahlarınızı bir 
yere bırakmanızda sizin için hiçbir 
sakınca söz konusu değildir. Ancak 
her şeye rağmen yine de tedbirinizi 
alın! Allah kafirlere alçaltıcı bir azap 
hazırlamıştır. Namazı bitirdiğinizde, 
ayakta durarak, oturarak ve yanları
nızın üzerinde [yatarak sürekli bir 
şekilde] Allah’ı anın! Güvene kavuş
tuğunuzda da, namazı dosdoğru kı

lın; çünkü namaz, inananlara vakitli olarak 
farz kılınmıştır.

104. [Düşmanınız olan) o halkın peşine düş
mekte gevşek davranmayın! Eğer siz acı çek
mekte iseniz, [çok iyi bilin ki), onlar da sizin 
acı çektiğiniz gibi acı çekmektedirler: ama 
siz, Allah’tan, onların umamayacaklan şeyle
ri ummaktasınız. Allah, çok iyi bilen, çok bil
ge olandır.

105-112. İnsanlar arasında, Allah'ın sana 
gösterdiği gibi hükmetmen için, sana gerçeği 
ortaya koyan kitabı indirdik. O halde Ibun- 
dan böyle sakın) hainlerin savunucusu olma
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ve Allah’tan da bağışlanma dile; çünkü Allah, 
çok bağışlayan, çok müşfik olandır. Kendile
rine hainlik edenleri savunma; çünkü Allah 
sürekli hainlik yapıp günah işleyeni sevmez. 
İnsanlardan gizlenmeye çalışıyorlar da Al
lah’tan gizlenmeye çalışmıyorlar; oysa ki. O, - 
hoşlanmadığı sözü içlerinden geçirdikleri an
da- onlarla birlikte bulunmaktadır. Allah, on
ların yapmakta olduklarım çok iyi kuşatan
dır. İşte siz, onları bu dünya hayatında sa
vunmuş olan kimselersiniz; ama kıyamet gü
nünde, Allah’a karşı onları kim savunacak ya 
da onlara kim vekil [destekçi] olacaktır? Kim 
bir kötülük yapar veya kendine zulmeder de

sonra Allah’tan bağışlanma dilerse, 
Allah’ı çok bağışlayan, çok müşfik 
olan olarak bulur. Kim bir günah iş
lerse, [çok iyi bilsin ki], onu ancak 
kendine karşı işlemiştir. Allah, çok 
iyi bilendir, çok bilge olandır. Kim bir 
hata ya da günah işleyecek olur ve 
sonra da onu bir suçsuzun üzerine 
atacak olursa, [çok iyi bilsin ki] o, if
tira etmiştir ve [böylece] apaçık bir 
günah yüklenmiştir.

113. Allah'ın sana lütfü ve sevgisi ol
masaydı, içlerinden bir kısmı seni 
saptırmaya kalkışırlardı. Oysa ki on
lar, sadece kendilerini saptırırlar ve 
sana da hiçbir zarar veremezler. Al
lah ise, sana kitabı ve bilgeliği indir
miş ve sana bilmediğini öğretmiştir. 
Sana Allah'ın lütfü [gerçekten] çok 
büyük olmuştur.



114. Onların gizli konuşmalarının 
birçoğunda hiçbir hayır yoktur; an 
cak, sadaka verilmesini, iyilik yapıl
masını veya insanların arasının dü
zeltilmesini gerçekleştirmek [amacıy
la] gizli konuşanın [konuşması] m üs
tesnadır. İşte, kim Allah'ın rızasını 
kazanmak amacıyla böyle şeyleri ya
parsa, yakında ona çok büyük bir 
ödül vereceğiz.

115. Kim, kendisi için doğru yol, 
apaçık belli olduktan sonra, elçiye 
karşı gelecek ve inananların yolun
dan başka bir yola uyacak olursa, 
Biz, onu döndüğü yola yöneltiriz ve 
cehenneme sokarız. Vanlacak ne kö
tü  yerdir orası!

116-121. Allah, kendisine ortak ko
şulmasını bağışlamaz; am a bunun  
dışında kalanı dilediğine bağışlar. O 
halde, kim Allah’a ortak koşacak 
olursa, [şunu çok iyi bilsin ki] o, doğ
ru  yoldan olabildiğince uzaklaşmış, 
sapıklığa batmıştır. İşte onlar, [Al
lah’a ortak koşanlar], O’nun  dışında, 
ancak cansız birtakım putları çağır
m akta ve [aslında böylece de] sadece 
Allah'ın lanetlemiş olduğu isyankar

şeytanı çağırmış olm aktadırlar. O [şeytan Al
lah’a şöyle] demişti: "Andolsun ki, ben, kulla
rından belli bir pay alacağım. O nlan saptıra
cağım, um utlandıracağım , onlara, hayvanla
rın kulaklarını yarm alarını, Allah’ın yaratma 
[düzenini] değiştirmelerini fısıldayacağım.” O 
halde, kim, Allah dışında, şeytanı dost edine
cek olursa, [şunu çok iyi bilsin ki] o, apaçık 
b ir ziyandadır. Şeytan onlara vaatte  bulunur 
ve um utlandırır; am a şeytanın onlara vadet- 
tikleri, aldatm acadan başka bir şey değildir. 
Ç ünkü onlar, varacakları yer cehennem  ola
cak olanlardır ve oradan  da [asla] kaçıp kur
tu lm a im kanı bulam ayacaklardır.
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122-124. İnananlara ve İyi işler yapanlara ge
lince; Biz, onları, altlarından ırmaklar akan 
cennetlere koyacağız; onlar orada sürekli ka
lacaklardır. İşte bu, Allah’m gerçek vaadidir: 
Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir ki...? 
(Ancak, cennete girmek] ne sizin ne de kitap 
ehlinin istemesine göredir. Kim, bir kötülük 
işlerse, ondan dolayı cezalandırılır ve kendisi

için, Allah dışmda ne bir dost ne de 
yardımcı bulur. Şu halde, ister erkek 
isterse kadın olsun[lar], kim[ler), 
inanmış olarak, iyi işler yaparlarsa, 
[çok iyi bilin ki], onlar, cennete gire
cek ve zerre kadar haksızlığa uğratıl
mayacak olanlardır.

125-126. Kendini, iyilik yaparak, Al
lah’a teslim eden ve bü tün  batıl d in
leri terk ederek Allah’ın dost edinmiş 
olduğu İbrahim’in dinine uyan kim
senin dininden daha güzel bir din ki
min olabilir ki...? Göklerde olan da 
yerde olan da Allah'ındır. Allah, her 
şeyi çok iyi kuşatandır.

127. Onlar, senden, kadınlar hak 
kında fetva [açıklama] istemektedir
ler. De ki: “Allah, onlar hakkındaki 
açıklamasını; kendilerine yazılmış 
olanı [yasal haklarını] vermediğiniz, 
am a kendileri ile evlenmeyi arzu etti
ğiniz yetim kadınlar ile zavallı çocuk
lar hakkında ve yetimlere karşı ad a
leti yerine getirmeniz husu su n d a  ki
tapta size okunan ayetlerde yapm ak
tadır.17 Ne hayır yaparsanız yapm, 
Allah, onu çok iyi bilir.”

17 Söz konusu ayet-1 kerime, lrab bakımından, farklı anlamalara imkan vermektedir. Buna göre ayet i ke
rimeyi şu şekilde de çevirmek mümkündür: ‘Onlar, senden, kadınlar hakkında açıklama (fetva) istemek
tedirler. De k i  “Allah, onlar hakkında açıklamasını yapacaktır; (ancak, onlarla ilgili açıklama), kendilerine 
yazılmış olanı (yasal haklarını) vermediğiniz, ama kendileri ile evlenmeyi arzu ettiğiniz yetim kadınlar ile 
zavallı çocuklar hakkında ve yetimlere karşı adaleti yerine getirmeniz hususunda kitapta size okunan ayet
lerde de (yapılmıştır). Ne hayır yaparsanız yapın, Allah onu çok iyi bilir."
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128-130. Eğer bir kadın, kocasının 
huysuzluk çıkarm asından ya da 
kendini ihmal etmesinden korkacak 
olursa, [bilsinler kij, anlaşarak ara
larım düzeltmelerinde her ikisi için 
de hiçbir sakınca söz konusu değil
dir; çünkü, uzlaşma daha hayırlıdır. 
Zaten nefisler de kıskançlığa hazır
dır. Şu halde, iyi davranacak ve Al
lah bilincini içinizde canlı tutacak 
olursanız, [bilin ki], Allah, yapmakta 
olduklarınızdan çok iyi haberdar 
olandır. Ne kadar çabalarsanız çaba
layın, yine de kadınlar arasında adil 
davranamazsınız; o halde, birine ta
mamen yönelip diğerini [kocasızmış 
gibi] askıda bırakmayın! Eğer aranızı 
düzeltecek ve Allah bilincini içinizde 
canlı tutacak olursanız, [bilin ki], Al
lah, çok bağışlayan, çok müşfik 
olandır. Eğer [eşler birbirlerinden] 
ayrılacak olurlarsa, [çok iyi bilsinler 
ki], Allah, bol nimeti sayesinde, her 
birini kendine yeterli kılar; çünkü 
Allah, (lütfü çok] geniş, çok bilge 
olandır.

131-134. Göklerde olan da yerde 
olan da Allah'ındır. Andolsun ki, Biz,
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sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanla
ra ve size: “Allah bilincinizi içinizde canlı tu
tun!” diye emretmiştik. Eğer inkar edecek 
olursanız, [bilin ki], göklerde olan da yerde 
olan da Allah'ındır. Allah, kendine yeterli 
olan, çok övülendir. Göklerde olan da yerde 
olan da Allah'ındır; o halde, kendine güveni
lecek kimse olarak Allah yeter. Ey insanlar! 
O, dilese, sizi götürür [yok eder], başkalarını 
getirir; çünkü Allah, buna gücü yetendir. 
Kim dünya mükafatını isterse, [bilsin ki], 
dünya ve ahiretin mükafatı Allah katindadır. 
Allah, çok iyi işiten, çok iyi görendir.
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135. Ey inananlar! Kendiniz, ana-babanız ve 
yakınlarınız aleyhine de olsa, Allah için ta
nıklık ederek adaleti gerçekleştirenlerden 
olun! (Tanıklık ettiğiniz kimseler] ister zen
gin, ister fakir olsunlar, (siz yine de adaletten 
aynlmayın] çünkü Allah, onlara sizden daha 
yalandır. O halde, adaletten ayrılmamanız 
için, heva ve heveslerinize uymayın! Eğer, (ta
nıklık etmekten kaçınmak için] bahaneler 
arayacak ya da [tanıklık etmekten] vazgeçe
cek olursanız, [iyi bilin ki], Allah, yapmakta 
olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır.

136-147. Ey inananlar! Allah’a, elçisine, elçi
sine indirmiş olduğu kitaba ve daha önceleri

indirmiş olduğu kitaba inanın! Şu 
halde, kim, Allah’ı, meleklerini, ki
taplarını, elçilerini ve ahiret gününü 
inkar edecek olursa, [iyi bilsin ki], o, 
doğru yoldan olabildiğince uzaklaş
mış, sapıklığa batmıştır. İnanıp son
ra inkar eden, sonra tekrar inanıp 
yine inkar eden ve [böylece] inkarla- 
n  arttıkça artanlara gelince; Allah, 
onlan hiçbir şekilde bağışlayacak ve 
doğru yola ulaştıracak değildir. İna
nanların dışında inkar edenleri dost 
edinen iki yüzlülere, kendilerini, çok 
acı verecek olan bir azabm beklediği
ni haber ver! Onlar, [böyle davran
makla] onlann yanında güç ve itibar 
mı kazanmak istiyorlar? [Eğer böyle 
bir şey umuyorlarsa, o taktirde şunu 
çok iyi bilsinler ki], bütün güç ve iti
bar, [sadece] Allah'ındır. O, size [da
ha önceleri] kitapta, [şöyle bir ayet] 
indirmişti: “Allah’ın ayetlerinin inkar 
edildiğini ve onlarla alay edildiğini 
işitecek olursanız, [onlan inkar edip 
onlarla alay edenler, bu çirkin tavır
larına son verip] başka bir konuya 
girmedikleri sürece, [asla] onlarla 
birlikte oturmayın! Aksi halde, siz de 
onlar gibi [olursunuz]". Kuşkusuz ki,
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Allah, ikiyüzlüleri de inkar edenlerle 
birlikte cehennemde bir araya getire
cektir; çünkü onlar, [başınıza neler 
geleceğini görmek için] sizi sürekli 
gözetlemektedirler. Eğer size Al
lah’tan bir zafer gelecek olsa, onlar: 
“Biz sizinle birlikte değil miyiz?" der
ler. Ancak inkar edenler, bir zafer 
kazanacak olsalar, [o zaman da on
lar onlara]: “Sizi inananlardan koru
yarak üstün  gelmenizi sağlamadık 
mı?" derler. Allah, sizinle onlar ara
sındaki hükm ünü, kıyamet gününde 
verecek ve inkar edenlerin inananla
ra [üstün gelmesine] hiçbir zam an 
firsat vermeyecektir. [Böyle davran
makla], ikiyüzlüler, güya Allah’ı al
datmış olmaktadırlar; oysa [gerçek 
şudur ki], [planlarım boşa çıkarm ak
la] onları aldatan O’dur. Onlar, n a 
maza kalktıklarında, üşenerek kal
karlar, insanlara gösteriş yaparlar ve 
Allah’ı ise, çok az anarlar. [Küfür ile 
iman arasında] bocalayıp durdukları 
için, ne onlara [inananlara] ne de 
bunlara [inkar edenlere bağlanabilir
ler]. Allah, kimi doğru yoldan sap tı
racak olursa, artık  onun için hiçbir 
yol bulamazsın. Ey inananlar! İna
nanları bırakıp da inkar edenleri 
dost edinmeyin; siz, [böyle davrana
rak], Allah’a, [sizi de ikiyüzlüler gibi 
cezalandırması içini kendinize karşı 
[kullanacağı] apaçık bir delil mi ver-
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mek istiyorsunuz? K uşkusuz, ikiyüzlüler, 
ateşin  en alt tabakasında olacaklardır; [onla
rı oradan ku rtarm ak  için de] hiçbir yardımcı 
bulam ayacaksın . B u n u n la  birlikte, tövbe 
edecek, [davranışlarını] düzeltecek, Allah’a 
sım sıkı san lacak  ve im anlarını [doğalarını] 
Allah için arındıracak olanlar m üstesnadır. 
B unlar da  [cennette] inanan larla  birlikte ola
caklardır. Allah, in an an la ra  çok büyük bir 
ödül verecektir. Eğer şükredecek ve inanacak 
olursanız, Allah size azap etmez; çünkü, Al
lah, şükredenlere, şükürlerin in  karşılığını ve
ren, [yaptıklarını] çok iyi bilendir.
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148. Allah -zulme m aruz kalınmadıkça- çir
kin sözün alenen söylenm esinden hoşlan
maz; Allah, çok iyi işiten, çok iyi bilendir.

149. Bir iyiliği is ter açıklayın, ister gizleyin 
ya da [ister] b ir kötülüğü affedin, [ama şunu  
bilin ki], Allah, çok affedici, çok güçlü olan
dır.

150-162. “Elçilerden bir kısmına ina
nır, b ir kısmını da inkar ederiz." de
mek suretiyle, Allah’a  [iman konusu
nu] elçilerine [iman konusundan] 
ayırmak ve böylece [Allah elçilerine 
inanm a konusunda] ara  bir yol edin
mek istemelerinden dolayı, hem Al
lah'ı hem de elçilerini inkar konu
m una düşm üş olanlara gelince; işte 
onlar, gerçekten inkar edenlerdir. 
[Bundan dolayıdır ki], Biz, o inkar 
edenler için, aşağılayıcı bir azap h a 
zırladık.18 B ununla birlikte, Allah'a 
ve ara lannda hiçbir ayınm yapm a
dan elçilere inananlara da gelince; 
onlar, Allah’ın kendilerine ödüllerini 
vereceği kimselerdir. Allah çok b a 
ğışlayan, çok m üşfik olandır. Kitap 
ehli, senden, kendilerine gökten b ir 
kitap indirmeni istemektedirler. Mu
sa’dan  ise, bundan  d ah a  d a  büyüğü
n ü  isteyerek: “Bize Allah’ı açıkça 
göster!” demişlerdi. O zam an, zu
lüm lerinden dolayı, derhal on lan  yıl
dırım çarpıvermişti. Yine onlar, ken 
dilerine açık deliller geldikten sonra  
da buzağıyı tan rı edinm işlerdi. F akat 
Biz, bunu  da affetmiş ve M usa’ya 
apaçık b ir güç verm iştik. Söz verm e
lerinden dolayı, Tur’u  üzerlerine k a l
dırmış ve onlara: “Kapıdan selam  ve
rerek girin!” dem iştik. Yine Biz, onla-

18 Dikkat edilecek olursa. Yüce Allah, bu ayet-i kerimede elçilerinden herhangi birinin inkar edilmesini, 
kendini inkar ile b ir tutmaktadır. Ayet-i kerimede vurgulanmak istenen gerçek budur. Bununla birlikte, 
çeviriler, genelde, metne bağlı kaldıkları için, anlaşılması güç örnekler sunmaktadırlar. Biz burada b u n 
lardan, birini zikretmekle yetinmek istiyoruz: “Allah ve Peygamberlerini inkar edenler. Allah ve Peygam
berleri arasını açmak isteyenler, bazılarına inanır, bazılarını da inkar ederiz diyenler ve (iman ile küfür) 
arasında bir yol tutmak isteyenler... İşte gerçekten kâfir olanlar bunlardır. Ve biz, (böyle) kâfirler için zelil 
edici bir azâb hazırladık.’
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ra: “Cum artesi yasağını çiğnemeyin!” 
dem iş ve onlardan çok ağır bir söz 
almıştık. Ancak, Biz, onlartn içindeki 
inkarcılara, sözlerini tutmamalann- 
dan, Allah’ın ayetlerini inkar etmele
rinden, peygamberleri haksız yere öl
dürmelerinden, “kalplerimiz perdeli
dir.” demelerinden -Hayır; bilakis, Al
lah , inkarlarından ötürü, onların 
kalplerini m ühürlemiştir. Bu yüzden 
onlar, çok az şeye inanırlar. - Igerçeği} 
inkar etmelerinden, Meryem'e çok çir
kin bir iftirada bulunmalarından, “Al
lah elçisi Meryem oğlu Mesih’i öldür
d ü k ” demelerinden, -oysa onlar, onu 
ne öldürm üşler ne de çarmıha ger
mişlerdir; fakat, o, onlara öyle gö
rünm üştür. Onun hakkında görüş 
ayrılığına düşenler, gerçekten de 
onun  hakkında kuşku içinde bulun
m aktadırlar. [Bu yüzden] onların bu 
konudaki bilgisi sadece zanna tabi 
olm aktan ibarettir; nitekim onlar, 
onu öldürdüklerinden emin değildir
ler. Fakat Allah, onu Kendisine yük-

temiz [yiyecekleri] yasaklamıştık.- birçok kim
seyi Allah yolundan alıkoymalarından, ya
saklanmış olmalarına rağmen fa iz almalarm-

seltmiştir; çünkü, Allah, çok güçlü, dan oe insanlann mallannı haksız yere yeme- 
çok bilge olandır. Kitap ehlinden hiç [erinden dolayıdır ki, çok acı veren bir azap 
kimse yoktur ki, ölümünden önce hazırlamışızdır." Bununla birlikte, içlerinden 
ona lîsa’ya] inanmış olmasın. O, kı- üimde derinleşmiş olanlara, sana ve senden 
yam et gününde, onlar aleyhinde ta- önce indirilmiş olana inanan inananlara, na- 
nıklık edecektir. Yine Yahudi olan- m azı k ılan la ra zekatı verenlere, Allah’a ve 
lardan bir kısmının [etmiş oldukları] ahiret gününe inananlara gelince; onlar, Al- 
zulümden dolayı, onlara, daha önce- lah’m kendilerine çok büyük bir ödül verece- 
leri kendilerine helal kılınmış olan ğj kimselerdir.
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163-166. Biz, Nuh’a ve ondan sonra gelen 

peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da 
vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Ya- 
kub’a, Torunlara, İsa’ya, Eyyüb’e, Yunus’a, 
Harun’a ve Süleyman’a  da vahyetmiş ve Da
vud’a ise Zebur’u vermiştik. Daha önce sana 
kıssalarını anlattığımız elçilere de anlatmadı
ğımız elçilere de vahyetmiştik; Allah, Musa ile 
konuşmuştu. Biz, bu elçileri, insanların, on
ların gelmesinden sonra, Allah’a  karşı [ileri 
sürebilecekleri] hiçbir delili olmaması için, 
müjdeleyiciler ve korkutucular olarak [gön
dermiştik], Allah çok güçlü, çok bilge olandır. 
Ancak Allah, sana indirmiş olduğuna tanık-
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lık etmektedir; çünkü Allah onu biz
zat kendi ilmiyle indirmiştir. Melek
ler de [bunun böyle olduğuna] tanık
lık etmektedirler. Aslında tanık ola
rak Allah yeter.

167-170. İnkar edenlere ve [insanları] 
Allah'ın yolundan alıkoyanlara gelin
ce; onlar, doğru yoldan alabildiğince 
uzaklaşmışlardır. [Bundan dolayıdır 
ki] Allah; inkar edenleri ve zulme
denleri ne bağışlayacak ne de onları 
içinde sürekli olarak kalacakları ce
henneme giden yoldan başka bir yo
la ulaştıracaktır. Bunu yapmak da 
Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! 
Elçi size Rabbinizden gerçeği getir
miştir. O halde ona inanın; [ona ina
nacak olursanız], sizin için daha ha
yırlı [olur]. Bununla birlikte, inkar 
edecek olursanız, [bilin ki], göklerde 
ve yerde olanlar Allah’ındır. Allah 
çok iyi bilen, çok bilge olandır.
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m-173. Ey kitap ehli! Dininiz konu
su n d a  aş ın  gitmeyin ve Allah hak
k ında da gerçek olandan başkasını 
söylemeyin! Kuşkusuz ki, Meıyem 
oğlu İsa Mesih, Allah’m  elçisi, Mer
yem ’e atm ış olduğu Kelimesi ve Ken
disinden Bir Ruh’tur. O halde Allah’a 
ve elçilerine inanın ve “üç’’ demeyin! 
[Bu konudaki yanlış inançlannızaj 
son verin; [eğer son verecek olursa
nız], sizin için daha iyi olur; çünkü 
Allah, tek bir T ann’dır. O, çocuğu ol
m aktan münezzehtir. Göklerde olan 
da yerde olan da O’nundur. Kendine 
güvenilecek kimse olarak Allah ye
ter. Ne Mesih ne de gözde melekler 
Allah’a  kul olmaktan çekinirler. Şu 
halde, kim, büyüklük taslayarak 
O’n a  ibadet etm ekten çekinecek 
olursa, [çok iyi bilsin ki], O, onlann 
hepsini kendi huzurunda toplaya
caktır. İnananlara ve iyi işler yapan
lara gelince: O, onlann ödüllerini 
tam  olarak ödeyecek ve [hatta] lüt- 
fundan onlara fazlasını da verecek
tir. Ancak büyüklük taslayarak
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[O’na ibadet etmekten] çekinenlere de gelin
ce; Allah, onlan çok acı veren bir azap ile ce
zalandıracaktır. Onlar [orada], kendileri için, 
Allah’tan başka, ne bir dost ne de bir yardım
cı bulacaklardır.

174-175. Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin 
bir delil gelmiştir. Biz, size [gerçekleri] açığa 
çıkaracak olan bir nu r indirmişizdir. Allah'a 
inanan ve ona sımsıkı sanlarak kendilerini 
koruma altına alanlara gelince; O. onlan. 
sevgisi ve lütfü içine koyacak ve onlan kendi
sine ulaştıracak olan bir doğru yola ulaştıra
caktır.
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176. Onlar senden açıklama istemektedirler. 
De ki: “Allah, size kelâle [doğrudan mirasçıla
rın bulunmaması durumu ile ilgili olarak) 
hükmünü şöyle açıklamaktadır: Eğer çocuğu 
olmayan, fakat kız kardeşi bulunan biri ölür
se, bıraktığının yansı onundur; ancak o da 
çocuk bırakmadan ölecek olursa, erkek kar
deş ona mirasçı olur. Eğer [ölenini iki karde
şi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlanndır. 
Eğer kardeşler, erkek ve kız olurlarsa, erke
ğin [hissesi] iki kadın hissesi kadardır.” İşte 
Allah, size, sapıklığa düşmemeniz için, [hü
kümlerini böylece] açıklamaktadır.

5. MAİDE SÛRESİ 
(Medine’de inmiştir ve 

120 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah ın 

Adıyla,

ı. Ey inananlar! Sözleşmeleri yerine 
getirini [Aşağıda] açıklanacak olanlar 
dışında kalan hayvanlar, size helal 
kılınmıştır; ancak ihramda iken av
lanmanız da mübah değildir. Allah 
dilediği konuda hükmünü koyar.

2. Ey inananlar! Allah’ın [koymuş 
olduğu] işaretlerin ve haram ayın 
hürmetini [kutsiyetini] bozmayın, 
kurbanlıklara ve gerdanlıklı kurban
lıklara dokunmayın ve Rablerinin 
lütfunu ve rızasını [kazanmayı] arzu
ladıkları için Beyt-i Haram’a gelenle
re de ilişmeyin! İhramdan çıkınca, 
avlanın! Mescid-i Haram’a [girmeni
zi] engellemelerinden dolayı bir hal
ka duymuş olduğunuz kin ve nefret, 
[onlara] saldırmanıza yol açmasın! O 
halde, erdemli davranma ve Allah bi
lincini içinizde canlı tutma [takva] 
konusunda birbirinizle yardımlaşın; 
ama günah işleme ve düşmanlık et
me konusunda birbirinizle yardım
laşmayın! Allah bilincini içinizde 
canlı tutunuz; çünkü Allah, cezası 
çok şiddetli olandır.



a  Ölü, kan, domuz eti, Allah’tan 
başkası adına boğazlanmış, boğul
muş, vurularak öldürülmüş, düşme 
sonucu ölmüş, boynuzlanarak öldü
rülmüş ve yırtıcı hayvanlar tarafın
dan parçalanmış olan -canlan çık
madan önce kestikleriniz hariç- hay
vanlar ile [putlar adına dikilmiş olan] 
taşlar üzerinde boğazlanmış olan 
kurbanların [etlerinin yenmesi] size 
haram  kılınmıştır. Yine fal oklanyla 
gelecekte sizleri neyin beklediğini öğ
renmeye çalışmanız da size haram 
kılınmıştır; çünkü bu, yoldan çık
maktır. İnkar edenler, bugün, sizin 
dininizi [terk edeceğinizden] ümitleri
ni kesmiş bulunmaktadırlar. O hal
de, onlardan değil, Benden korkun! 
Ben, bugün, dininizi olgunlaştırdım, 
size olan nimetimi tamamladım ve si
ze, din olarak, İslam’ı seçtim. Bunun
la birlikte, kim, zaruretten dolayı, gü
nah işlemeyi istemeden, [yasaklan
mış olan bir şeyi işlemek] zorunda 
kalacak olursa, [bilsin ki], Allah, çok 
bağışlayan, çok müşfik olandır."

4. Onlar, sana, kendilerine neyin 
helal kılındığını sormaktadırlar; de 
ki: “İyi ve güzel olan şeyler size helal 
kılınmıştır.” Allah’ın size öğrettiğin
den öğreterek yetiştirdiğiniz avcı 
hayvanların sizin için tuttuklarını da 
üzerlerine Allah'ın ismini anarak ye
yin! Allah bilincini içinizde daima 
canlı tutun; çünkü Allah, hesabı çok 
çabuk görendir.

5. Size, bugün, iyi ve güzel olan şey
ler helal kılınmıştır. Kendilerine ki 19
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tap verilmiş olanların yiyecekleri size helal
dir; sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Ay
nı şekilde, inananlardan ve kendilerine kitap 
verilmiş olanlardan olan hür kadınlarla -ken
dilerine mehirlerini verdiğiniz taktirde- evlen
meniz de helaldir; ancak amacınız, onlar ile 
zina etmeyi, onları dost edinmeyi düşünme
den onlar ile evlenmek olmalıdır. Kim, imanı 
reddedecek olursa, [bilsin ki], ameli boşa gi
decektir ve kendisi de ahirette, kaybedenler
den olacaktır.

19 Genelde çeviriler, söz konusu ayeti kerimeyi, ayet-i kerimede geçen “mahmasa” sözcüğüne, “açlık” anla
mı vererek ve yukarıdaki yasaklarla bağlan ulı olarak çevirmeyi uygun görmektedirler. Aslında bu yalda-



107

Maide Süresi. Cüz 6, Sûre 5

6. Ey inananlar! Namaza kalktığınızda, yüz
lerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız; 
başlarınızı mesh edin ve topuk kemiklerine 
kadar ayaklarınızı yıkayınız!20 Cünüp iseniz, 
lyıkanıp] temizlenin; hasta  iseniz, yolculukta 
bulunuyorsanız, tuvaletten gelmişseniz veya 
kadınlara yaklaşmışsanız ve su da bulama

mışsanız, o zaman temiz bir toprak 
arayıp onunla ellerinizi ve yüzlerinizi 
mesh edin! Allah, size güçlük çıkar
mak istemez; am a sizi temizlemek ve 
şükretmeniz için, size olan nimetini 
tamamlamak ister.

7. Allah'ın size olan nimetini ve 
“İşittik ve itaat ettik.” demeniz üzeri
ne, [O’nun] sizden aldığı sözünü h a
tırlayın! Allah bilincini içinizde canlı 
tutun; çünkü Allah, kalplerde olanı 
bilir.

8. Ey inananlar! Allah için adaletle 
tanıklık ederek (adaleti] gerçekleşti- 
renlerden olun! Bir halka duymuş 
olduğunuz kin ve nefret, [onlara kar
şı] adil davranmamanıza yol açm a
sın! O halde, adil davranın; çünkü 
bu, Allah bilincinin içinizde canlı 
kalması için daha uygun [bir davra
nıştır]. Allah bilincini içinizde canlı 
tutun; zira Allah, yapm akta oldukla
rınızdan çok iyi haberdar olandır.

9. Allah, inananlara ve iyi işler ya
panlara, kendileri için, bir bağışlan
ma ve çok büyük bir ödül olacağını 
vadetmiştir.

şım, bize göre, zaruretler konusunda genel İlke koyan ayet-i kerimenin anlamım gereksiz yere daraltmak
ta ve böylece et yiyecekleri He ilgiU yasaklarla sınırlamış olmaktadır. İbarede, yasak yiyecekler ile ilgili 
hiçbir İfadenin bulunmaması, bize göre, ayet-1 kerimenin genel olduğuna açık bir işarettir. Bu yüzden, 
biz, Muhammed Esed gibi, ayet-i kertmenin genel İlke oluşturacak şekilde çevrilmesine özen gösterdik. 
Bir karşılaştırma yapılabilmesi için, ayet-1 kerimenin yaygın olan çevirisini sunuyoruz: "Kim açlıktan da
ralır, günaha Isteİde yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Doğrusu Allah ba
ğışlayan, esirgeyendir"

20 Aslında ayet-1 kerimenin bu kısmını, mütevatir olan kıraatlerden birine dayanarak, "ayaklarınızı topuk 
kemiklerine kadar mesh edin" şeklinde çevirmek de mümkündür.
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10. İnkar edenler ve ayetlerimizi ya
lanlayanlar ise, cehennem halkın
dan olacaklardır.

İl. Ey inananlar! Allah’ın; bir hal
kın ellerini üzerinize uzatmaya kal
kıştığı bir sırada, ellerini üzerinizden 
çekmek suretiyle, size bahşetmiş ol
duğu nimeti hatırlayın! O halde, Al
lah bilincini içinizde canlı tutun! 
İnananlar da sadece Allah'a güven
sinler!

12-13. Andolsun ki, Allah, içlerinden 
on İki lideri, [istihbaratta bulunmak 
üzere, Kenan'a] gönderdiği zaman 
da, Israiloğullanndan söz almış ve 
onlara; “Ben sizinle beraber olaca
ğım; eğer namazı kılacak, zekatı ve
recek, elçilerime inanacak, onlara 
yardım edecek ve Allah’a güzel bir 
borç verecek olursanız, Ben de sizin 
kötülüklerinizi örter ve sizi altların
dan ırmaklar akan cennetlere soka-

nm. Şu halde, bundan böyle içinizden kim 
inkar edecek olursa, [çok iyi bilsin ki], o, ar
tık, doğru yoldan sapmıştır.” demişti. Ancak, 
vermiş oldukları sözü tutmamalarından dola
yıdır ki, Biz, onlan lanetlemiş ve kalplerini de 
kaskatı kılmıştık; öyle ki, onlar, [şimdi vahye- 
dilmiş olan] kelimelerin anlamlarını, [bağ
lamlarından kopararak] bozmaktadırlar. Ger
çekten de onlar uyarılmış oldukları hususlar
dan bir kısmım unutm uşlardı; bu yüzden, iç
lerinden çok azı dışmda, onlardan hep hain
lik göreceksin. Ama sen yine de onlan affet ve 
üzerlerine de varma; çünkü Allah, iyilik ya- 
pan lan  sever.
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14. Biz: “Nasara [Hıristiyanızl” diyenlerden 
de söz almıştık; ama. onlar da uyarılmış ol- aydınlıklara çıkaracak ve onlan doğ
dukları hususlardan bir kısmım unutmuş- m  y°^a ulaştıracaktır, 
lardı. Bu yüzden Biz. kıyamet gününe kadar. 17 Andolsun ki, “Allah. Meryem oğ- 
aralanna düşmanlık, kin ve nefret saldık. Al- ıu  Mesih’tir.” diyenler kafir olmuşlar- 
lah. onlara yaptıklarım haber verecektir. dır De ki: “Allah, Meryem oğlu İsa’yı, 

15-ıe. Ey kitap ehli! Elçimiz, kitaptan gizle- annesini ve yeryüzünde bulunanla- 
mekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak nn  tamamını yok etmek istemiş ol- 
ve birçok [günahınızı da[ bağışlamak üzere, saydı, [böyle bir şey yapmaktan] 
size gelmiştir. Gerçekten de Allah’tan bir nur ° ’nu  engelleyebilirdi ki...? Gök- 
ve [gerçekleri] açıklayan bir kitap gelmiştir; lerin, yerin ve ikisi arasında bulu- 
Allah, onunla, hoşnutluğunu arayanları kur- nanlann hükümranlığı Allah’ındır. 
tuluşyoUanna ulaştıracak ve böylece, onlan. O, dilediğini yaratır; çünkü Allah, 
kendi iradesi doğrultusunda, karanlıklardan her Seye gücü yetendir.
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la  Yahudller ile Mıristtyanlaı: "HU, 
Allah'ın oğullan ve şevklileriyiz." de 
mektedirler. De ki: "O hakle, O. gü- 
nahlannı/daıı dolayı, sizi niçin ceza 
tandırsın ki...? Gerçek şudur ki. siz 
de O'nun yaratmış olduğu (diğeri in
sanlar [gibijsiniz. Bu yüzden. O. dile
diğini bağışlar, dilediğini de cezalan
dırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasın
da bulunanların hükümranlığı Al
lah'ındır. Dönüş O'na olacaktır."

19. Ey kitap ehli! Uzun bir süreden 
beri elçilerin gönderilmemesinden 
ötürü, "Bize ne bir müjdeci ne de 
uyancı geldi." dememeniz için, elçi
miz, size [gerçeği] açıklamak üzere 
gelmiştir. [Böylece sonunda artık] si
ze bir müjdeci, bir uyancı gelmiş bu
lunmaktadır; çünkü Allah, her şeye 
gücü yetendir.

20-26. Musa, halkına: “Ey halkım! Al
lah size olan nimetini, hani içinizden 
nasıl peygamberler çıkardığını, sizi 
[kölelikten kurtararak] nasıl kendi 
başınıza buyruk kıldığını21 ve dün
yada hiçbir kimseye vermemiş oldu
ğunu nasıl size verdiğini bir hatırla
yın! Ey halkım! O halde, Allah'ın size 
yazmış olduğu kutsal ülkeye girin; 
am a sakın geri dönmeyin ki, kaybe
denlerden olmayasınız!” demişti. On
lar da: “Ey Musa! Orada (insanları] 
dev gibi güçlü bir halk var. Bu yüz
den, onlar, oradan çıkmadıkça, biz,

_ _ _ ^ ,' Cü*e.sore5
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oraya asla girmeyiz; ama, onlar, oradan çıka
cak olurlarsa, o zaman, [oraya] gireriz.” diye
rek karşılık vermişlerdi. Bunun üzerine, [Al
lah’tan] korkanlar arasında bulunan ve O nun 
taralından nimetlendirilen iki kişi: “Onlara 
kapıdan girerek [saldıralım]; çünkü, bir kere 
kapıdan içeri girdik mi [çok iyi bilin ki, artık 
bizi kimse durduramaz ve böylece onlan ke
sinlikle] yeneıiz. O halde, inanan kimselersek, 
Allah'a güvenelim!” demişti.' [Buna rağmen] 
onlar: “Onlar orada bulunduklan sürece, biz

21 Ayetin bu kısmı genel olarak "sizi hükümdarlar yaptı' şeklinde çevrilmektedir. Ancak, bağlam, bu İbare
nin burada mecaz olarak alınmasına, kanaatimizce, daha uygun düşmektedir.

* Bu ayette üslûp özelliğinden dolayı “siz'll İfadeler "biz"U olarak çevrilmiştir.
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oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin, [isterse
niz], gidin, ikiniz birlikte savaşın; biz, burada 
oturup sizi [bekleyeceğiz].” demişlerdi. [O za
man, Musa, Rabbine]: “Ey Rabbim! Ben, ken
dimden ve kardeşimden başkasm a söz geçire
miyorum. Bu yüzden, Sen, yoldan çıkmış bu 
halkla bizim aramızı ayır!” demişti. O da: “O 
halde, o [ülke], onlara kırk yıl boyunca yasak
lanmıştır. [Bu müddet esnasında] onlar, yer
yüzünde başı boş dolaşıp duracaklardır. Sen 
de artık yoldan çıkmış olan bu halk için üzül
me!", diye buyurmuştu.

27-32. Sen onlara Adem’in iki oğlunun hika
yesini de doğru olarak anlat; hani, ikisi de

yalanlaşm ak amacıyla Allah’a  hediye 
sunm uşlardı: Ama birininki kabul 
edilmiş, diğerininki ise edilmemişti. 
B unun  üzerine, [hediyesi kabul 
olunmayan kabul olunana]: “Andol- 
sun  ki, ben, seni öldüreceğim!” de
mişti. O da: “Allah, ancak Kendi b i
lincini içlerinde canlı tutunlar[ın  he
diyesini] kabul eder. Sen, beni öldür
mek için, bana elini kaldıracak olsan 
da ben yine de sana elimi kaldır
mam; çünkü ben alemlerin Rabbi 
olan Allah’tan  korkanm . Ama, ben, 
hem benim günahım ı hem  kendi gü
nahını yüklenmeni ve dolayısıyla ce
hennem  halkından olmanı istiyo
rum; çünkü bu, zulmedenlerin ceza
sıdır.” diyerek karşılık vermişti. Ama 
nefsi onu kardeşini öldürmeye sü 
rükleyince, o da [nefsine karşı koya- 
mayarak] onu öldürm üş ve böylece 
kaybedenlerden olm uştu. Bu esn a 
da, Allah, kardeşinin cesedini nasıl 
gizleyeceğini ona gösterm ek üzere, 
toprağı eşeleyen bir karga gönder
mişti. [Bunu gören katil kardeş ken
di kendine]: “Yazıklar o lsun bana! 
Kardeşimin cesedini gizleme konu
sunda şu  karga kadar bile olam a
dım!" demiş ve [böylece işlediği cina
yetin korkunçluğunun bilincine var
mış ve dolayısıyla kardeşini ö ldürdü
ğüne] pişm an olm uştu. İşte bundan
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dolayıdır ki. Biz. İsrailoğullarına 
(adam öldürme konusunda] şu hük
mü buyurduk: “Her kim, bir kimseyi 
-bir kimseden ya da ülkede çıkarılan 
bozgunculuktan dolayı olmaksızm- 
öldüreeek olursa, [çok iyi bilsin ki],
o. sanki bütün insanları öldürmüş 
gibidir, am a her kim de, ona hayat 
verecek olursa, (yine çok iyi bilsin 
ki], o da, sanki bütün insanlara ha
yat vermiş gibidir. Andolsun ki, elçi
lerimiz onlara apaçık deliller getir
mişlerdir. Ama bütün bunlara rağ
men onlardan çoğu yine de ülkede, 
bundan sonra da her türlü aşırılığı 
yapm aktan geri kalmamaktadırlar.

33-34. Allah’a ve elçisine karşı sava
şanların ve ülkede bozgunculuk çı
karmaya çalışanların cezası; ya öl
dürülmeleri ya çarmıha gerilerek öl
dürülmeleri ya elleriyle ayaklarının 
çapraz kesilmesi veya ülkeden sürül
meleridir. Bu, onların dünyada çeke
cekleri rezilliktir. Ahirette ise, onlan, 
çok büyük bir azap beklemektedir. 
Bununla birlikte, onlar, kendilerini 
ele geçirmenizden önce tövbe edecek
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olurlarsa, bilin ki, Allah çok bağışlayan, çok 
müşfik olandır.

35. Ey inananlar! Allah bilincini içinizde 
canlı tutunuz, O’na [yaklaşmak için] vesüe 
arayın ve O’nun yolunda cihat edin ki. kurtu
luşa eresiniz!

36-37. İnkar edenler, yeryüzünde olanların 
tamamına ve [hatta] bir o kadarına daha sa
hip bulunsalardı ve bütün bunlan, kendileri
ni kıyamet gününün azabından kurtarmak 
için fidye olarak verselerdi bile, yine de bütün 
bunlar onlardan kabul edilmezdi; çünkü çok 
acı veren bir azap onlan beklemektedir. Ateş-
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ten çıkmak isteyeceklerdir: ama oradan çıka
mayacaklardır. [Orada] onlar için sürekli bir 
azap olacaktır.

38-40. Hırsızlık eden erkekle kadının, yaptık
larına karşılık, Allah tarafından ibret verici 
bir ceza olarak, ellerini kesin: Allah çok güç
lü, çok bilge olandır. Bununla birlikte, kim, 
yapmış olduğu haksızlıktan sonra, tövbe ede
rek durumu düzeltirse, [bilsin kil, Allah, 
onun tövbesini kabul eder: çünkü Allah, çok

bağışlayan, çok müşfik olandır. Gök
lerin ve yerin hükümranlığının Al
lah'a ait olduğunu, dilediğine azap 
ettiğini ve dilediğini de bağışladığını 
bilmiyor musun? Allah, her şeye gü
cü yetendir.

41-45. Ey elçi! Kalpleri inanmadığı 
halde, ağızlarıyla “İnandık.” diyenler
le Yahudilerden: yalana kulak veren
lerin. sana gelmeyen başka bir hal
kın [seninle ilgili sözlerini! dinleyen
lerin. “ [vahyedilmiş olan] sözleri 
bağlamlarından kopararak anlamla
rını çarpıtanların ve: “Eğer size bu 
verilirse, kabul edin, ama bu veril
mezse, uzak durun!" diyenlerin in
karda yarışmaları seni sakın üzme
sin: çünkü Allah, biri[lerilnin sap
masını dilemiş ise, [çok iyi bil ki[, 
sen. Allah’ın on(lar[la ilgili kararını 
değiştirmek için hiçbir şey yapamaz
sın. İşte bunlar, Allah'ın kalplerini 
temizlemek tstemediği kimselerdir. 
Dünyada rezillik onlar içindir; ahi- 
rette ise, onlan çok büyük bir azap 
beklemektedir; zira onlar, yalana ku-

22 Ban çevirilerde, "lam' harfi çerine ‘başkası için, başkası adına' anlamı verildiği İçin, ayet-1 kerimenin bu 
kısmı farklı bir şekilde anlamlandırılmış olmaktadır: 'Yahudilerden bazdan yalancılık etmek İçin dinler
ler huzuruna çıkmamış olan başka bir topluluk için dinlerler.’
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lak verirler ve haram yerler. Eğer sa
na gelecek olurlarsa, İster aralarında 
hüküm  ver, İster onlardan uzak dur: 
eğer onlardan uzak duracak olur
san, (çok İyi bil kİ], onlar, sana hiç
bir şekilde zarar veremezler. Bunun
la birlikte, hüküm verecek olursan, 
aralarında adaletle hüküm ver; çün
kü Allah, adil davranan]an sever.
Onlar, içinde Allah'm hükmü bulu
nan Tevrat yanlarında olduğu halde, 
nasıl oluyor da senin hakemliğine 
başvuruyorlar ve sonra da (verdiğin 
hükümden] yüz çeviriyorlar? (Gerçek de, insanlardan değil. Benden korkun ve 
şudur ki], bunlar, inanmış değiller- ayetlerimi çok az bir değer karşılığında sat- 

Kuşkusuz ki, içinde hidayet ve mayın; çünkü kim[ler], Allah’ın indirdiğine
göre hükmetmezler] ise, [bilin ki], onlar, in
kar edenlerdir. Biz, orada onlara şu hüküm
leri koyduk: Cana can, göze göz, buruna bu
run, kulağa kulak, dişe diş [gerekir]; yarala
malarda da kısası uygulamak söz konusu
dur. Bununla birlikte kim, [kısas hakkını] 
bağışlayacak olursa, (bilsin ki], o, kendisi için 
bir kefarettir. O halde, kim[ler], Allah'ın in

din adamları ile alimleri de bu kitaba dirdiğine göre hükmetmez[ler] ise, [bilin ki], 
dayanarak hüküm  verirlerdi. O hal- onlar, zulmedenlerdir.

dir.
n u r bulunan Tevrat’ı Biz indirdik. 
[Kendilerini Allah’a] teslim etmiş 
olan peygamberler, Yahudilere, ona 
dayanarak hüküm verirlerdi; aynı 
şekilde, Allah’ın kitabım muhafaza 
etmekle görevlendirilmelerinden ve 
onun [Allah'ın kitabı] olduğuna ta
nıklık etmelerinden dolayı [Yahudi]
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46-47. Biz, onların ardından, kendinden ön
ce gelmiş olan Tevrat’ı doğrulamak üzere, 
Meryem oğlu İsa’yı göndermiş ve ona da, ken
dinden önce [gelmiş olan] Tevrat’ı doğrula
mak ve içlerinde Allah bilincini canlı tutanla
ra, bir hidayet ve öğüt kaynağı olmak üzere, 
içinde hidayet ve nur olan Incil’i vermiştik. 
Şu halde, İncil ehli, Allah’ın onda indirdiğine 
göre, hüküm versinler; çünkü, kimiler], Al
lah'ın indirdiğine göre hükmetmez[ler] ise, 
[bilin ki], onlar, doğru yoldan çıkmış olanlar
dır.

48. Biz, sana da kendinden önce gelmiş olan 
kitap[lan] doğrulamak ve böylece o[nlan] ko

rum a altına alm ak üzere, gerçeği bil
diren kitabı indirdik. O halde sen, 
onların arasında  Allah’ın sa n a  indir
diğine göre hükm et ve sakın, san a  
gelen gerçekten uzaklaşarak, onların 
heva ve heveslerine uyma! Biz, her 
biriniz için, bir şeriat ve bir yol belir
ledik. Eğer Allah dileseydi, sizi tek 
bir üm m et kılardı. [Böyle bir şeyi d i
lememiş olması], size verdikleriyle si
zi denem ek (istemesinden] dolayıdır. 
O halde, [her biriniz] hayırlı işlerde 
birbirinizle yarışın; hepinizin d önü
şü  Allah’a olacaktır. O, [kıyamet gü 
nünde] hakkında ayrılığa d ü ştü ğ ü 
nüz konularda size [gerçekleri] bildi
recektir.

49-50. O halde, aralarında , Allah’ın 
indirdiğine göre hükm et, am a on la
rın heva ve heveslerine sak ın  uym a 
ve Allah'ın sa n a  indirdiğinin b ir k ıs
m ından seni sap tırm alarından  s a 
kın! Eğer [Allah'ın hükm ünden] yüz 
çevirecek olurlarsa, bil ki, Allah, b a 
zı günah larından  dolayı, b aş larına  
b ir felaket getirm ek istem ektedir; 
çünkü  o in san la rın  çoğu, yoldan çık
m ış olan kim selerdir. Yoksa onlar, 
hâ lâ  cahiliyye dönem inin h ü k m ü n ü  
m ü aram ak tad ırla r?  [Allah'ın varlı
ğından] kesinlikle em in olan b ir halk  
için, Allah’ta n  d aha  güzel hükm eden  
kim olabilir k i...?
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51-56. Ey inananlar! Yahudileri ve 

Hırlstiyanlan dost edinmeyin; çünkü 
onlar, birbirlerinin dostudurlar. O 
halde, sizden kim, onları dost edine
cek olursa, [bilsin ki], o, onlardandır. 
Kuşkusuz ki, Allah, zulmeden bir 
halkı doğru yola ulaştırmaz. Bunun
la birlikte, kalplerinde hastalık bula
nanların [içlerinden]: “Başımıza bir 
felaket gelmesinden endişe ediyo
ruz.” diyerek, [dostluk kurmak için] 
onlara doğru koşuştuklarını görür
sün. Ama Allah'ın [inananlara] zafer 
vermesi veya kendi katından [ina
nanları düşmanlarına karşı üstün 
kılacak] bir iş gerçekleştirmesi ya
landır. İşte o zaman onlar, içlerinde 
gizlediklerinden dolayı pişman ola
caklardır. [Bu durum karşısında] 
inananlar ise, birbirlerine: “Bizimle 
birlikte olduklarına bütün güçleriyle 
yemin edenler bunlar mıdır?" diye
ceklerdir." [Böylece] onlar, amelleri 
boşa gittiği içindir ki, kaybedenler
den olmuşlardır. Ey inananlar! İçi
nizden kim, dininden dönecek olur
sa, [bilsin ki], Allah yakında [onlann 
yerine] öyle bir halk getirecektir ki,
O, onları sevecektir, onlar da O’nu 
seveceklerdir: onlar, inananlara kar
şı alçak gönüllü, inkar edenlere kar
şı ise, güçlü ve onurlu davranacak
lar, Allah yolunda cihat edecekler ve 
bu uğurda hiçbir kmayıcuıın kına
m asından korkmayacaklardır. İşte 
bu [özellikler], Allah'ın dilediğine ver
diği lütfudur. Allah, [lütfü] geniş
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olan, çok iyi bilendir. Sizin dostunuz: Allah. 
O nun elçisi ve [Allah’ın emirlerine boyun 
eğerek] namaz kılan, zekat veren inananlar
dır. O halde kim, Allah’ı, elçisini ve inananla
rı dost edinecek olursa, [çok iyi bilsin ki], Al
lah’ın taraftarları olanlar, üstün gelecek 
olanlardır.

57-58. Ey inananlar! Sizden önce kendilerine 
kitap verilmiş olanların içinden dininizi alay 
ve eğlence konusu yapanlan ve inkar edenle
ri dost edinmeyin! Eğer [gerçekten] inanan
lardan iseniz, Allah bilincini içinizde canlı tu-

Bu ayette üslûp özelliğinden dolayı “siz’li ifadeler “biz'li olarak çevrilmiştir.
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tunl [Onlanl namaza çağırdığınızda, onu alay 
ve eğlence konusu yapmaktadırlar; çünkü 
onlar, akıllarım kullanamayan bir topluluk
tur.

90-64. De ki: “Ey kitap ehli! Sizin, bizden 
hoşlanmamanız, nefret etmeniz için, bizim, 
Allah'a, bize ve bizden önce indirilene inan
mamızdan ve [sizinl çoğunuzun da yoldan 
çıkmış kimseler olmanızdan başka hiçbir ne
den bulamazsınız." Yine de ki: “Size, Allah 
kaünda, yerleri bu kimselerden daha kötü 
olacak olanları haber vereyim mi?" Allah’ın 
lanetlediği, gazap ettiği, [Yahudiler] içinden

ta [kötü güçlere] kulluk edenlerden 
kıldığı kimseler, varacakları yerleri 
en kötü olacak ve doğru yoldan en 
çok da uzaklaşmış olacak olan kim
selerdir. Onlar, size geldiklerinde: 
“İnandık.” derler; halbuki onlar, ya
nınıza inkarcı olarak gelmişlerdir ve 
inkarcı olarak da yanınızdan ayrıl
mışlardır. Allah, onların gizlemekte 
olduklarını en iyi bilendir. İçlerinden 
çoğunun, günah işlemede, düşman
lık etmede ve haram yemede [adeta] 
birbirleriyle yarıştıklarım görürsün. 
Yapmakta oldukları ne kötüdür! Din 
adamları ve bilginler, keşke onları, 
günah söz söylemekten ve haram ye
mekten alıkoysalardı! Yapmakta ol
dukları ne kötüdür! Yahudiler: “Al
lah’ın eli bağlıdır [sıkıdır].” demekte
dirler. Ama bağlanan, kendi elleri ol
du ve bu söylediklerinden dolayı da 
İçmedendiler. Hayır! O’nun iki eli de 
açıktır. Dilediği gibi harcar. Andol- 
sun ki, Rabbinden sana indirilen, iç
lerinden çoğunun azgınlığını ve in
karını arttıracaktır. Böylece Biz, ara
larına kıyamet gününe kadar süre
cek olan düşmanlığı ve kini soktuk. 
Her ne zaman savaş için bir ateş tu 
tuşturmuşlarsa, Allah, onu söndür
müştür. Ülkede bozgunculuk çıkar
maya çalışırlar; Allah ise bozguncu-
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tun! |Onlan] nam aza çağırdığınızda, onu alay 
ve eğlence konusu yapm aktadırlar; çünkü 
onlar, akıllarım kullanam ayan bir topluluk
tur.

59-64. De kİ; “Ey kitap ehli! Sizin, bizden 
hoşlanmamanız, nefret etmeniz için, bizim, 
Allah’a, bize ve bizden önce indirilene inan
mamızdan ve (sizin] çoğunuzun da yoldan 
çıkmış kimseler olmanızdan başka hiçbir ne
den bulamazsınız.’ Yine de ki; “Size, Allah 
katında, yerleri bu  kimselerden daha kötü 
olacak olanlan haber vereyim mi?" Allah’ın 
lanetlediği, gazap ettiği. (Yahudilerl içinden 
maymuna ve domuza dönüştürdüğü ve tağu-

ta  [kötü güçlere] kulluk edenlerden 
kıldığı kimseler, varacakları yerleri 
en kötü olacak ve doğru yoldan en 
çok da uzaklaşmış olacak olan kim 
selerdir. Onlar, size geldiklerinde: 
"İnandık." derler; halbuki onlar, y a
nınıza inkarcı olarak gelmişlerdir ve 
inkarcı olarak da yanınızdan ayrıl
mışlardır. Allah, onların gizlemekte 
olduklannı en iyi bilendir. İçlerinden 
çoğunun, günah işlemede, dü şm an 
lık etmede ve haram  yemede [adeta] 
birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. 
Yapmakta oldukları ne kötüdür! Din 
adamları ve bilginler, keşke onlan. 
günah söz söylemekten ve haram  ye
mekten alıkoysalardı! Yapmakta ol
dukları ne kötüdür! Yahudiler: “Al
lah’ın eli bağlıdır [sıkıdır].” dem ekte
dirler. Ama bağlanan, kendi elleri ol
du ve bu söylediklerinden dolayı da 
lanetlendiler. Hayır! O’n u n  iki eli de 
açıktır. Dilediği gibi harcar. Andol- 
sun  ki, Rabbinden san a  indirilen, iç
lerinden çoğunun azgınlığını ve in 
karını arttıracaktır. Böylece Biz, ara- 
lanna kıyamet gününe kadar sü re 
cek olan düşm anlığı ve kini soktuk. 
Her ne zam an savaş için b ir a teş tu 
tuşturm uşlarsa , Allah, onu sön d ü r
m üştür. Ülkede bozgunculuk çıkar
maya çalışırlar; Allah ise bozguncu- 
lan  sevmez.
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65-66. Eğer kitap ehli, inanm ış ve 
böylece Allah bilincini içlerinde canlı 
tu tm uş olsalardı, kötülüklerini örter 
ve onlan nim et cennetlerine koyar
dık. Eğer onlar, Tevrat’ı, Incil’i ve 
kendilerine Rablerinden indirilmiş 
olanı, uygulamış olsalardı, hem ü s t
lerinde (gökte) hem de ayaklan altın
da (yerde bu lunan  sayısız nimetler
den bol bol) yerlerdi. Gerçi, onlann 
içinde orta yolu tu tan  bir topluluk 
vardır, am a, çoğunun yapm akta ol- 
duklan  ise (ne( kötüdür!

67. Ey elçi! Sana Rabbinden indiri
leni bildir! Eğer (bu görevini) yapm a
yacak olursan, (çok iyi bil ki), sen, o 
taktirde O’n un  mesajım bildirmemiş 
olursun. Allah, seni insanlardan ko
rur. K uşkusuz ki, Allah, inkarcı bir 
topluluğu, doğru yola ulaştırm az.

68-69. De ki: “Ey kitap ehli! Tevrat’ı, 
Incil'i ve Rabbinizden size indirileni 
uygulamadıkça, [inanç konusunda) 
hiçbir temel üzerinde değilsinizdir.”
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Andolsun ki, Rabbinizden size indirilen, içle
rinden çoğunun azgınlığım ve inkarını arttı
racaktır. O halde, inkarcı topluluk için üzül
me! İnananlara, Yahudilere, Sâbiîlere ve Hı- 
ristiyanlara gelince; kuşkusuz ki, onlardan 
her kim Allah’a ve ahiret gününe inanır ve 
yararlı iş yaparsa, [iyi bilin ki), onlara korku 
olmayacaktır ve onlar üzülmeyeceklerdir de.

70-71. Biz, İsrailoğullanndan söz almış ve 
onlara elçiler göndermiştik. Ancak, her ne za
man, b ir elçi, onlara, nefislerinin hoşlanm a
dığı bir şey getirmiş idiyse, kimilerini yalanla
mışlardı, kimilerini de öldürm üşlerdi. (Onlar.
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bu şekilde davranmalarından dolayı], başla
rına hiçbir felaketin gelmeyeceğini sanmış
lardı; oysaki onlar, bu yüzden [manen] kör
leşmiş ve sağırlaşmışlardı. Daha sonra Allah 
yine onların tövbelerini kabul etmişti. Bu
nunla birlikte, daha sonra [çok geçmeden], 
içlerinden büyük bir kısmı, yine körleşmiş ve 
sağırlaşmışlardı. Ancak Allah, onların yap
makta olduklarını çok iyi görendir.

72-77. Andolsun ki: “Allah, Meryem oğlu Me
sih'tir." diyenler, inkar etmiş bulunmaktadır
lar; çünkü o; “Ey İsrailoğullanl Benim de si
zin de Rabbiniz olan Allah’a  ibadet edin 
(Onun için çalışın]; zira, kim Allah'a ortak

koşacak olursa, [çok iyi bilsin ki], Al
lah ona cenneti yasaklamışür ve [bu 
yüzden] onun varacağı yer cehen
nem olacaktır ve [orada] zulmedenle
rin hiçbir yardımcısı da bulunmaya
caktır.” demişti. [Yine] andolsun ki, 
tek bir Tanrıdan başka hiçbir tann 
olmadığı halde, “Allah, üçün üçün- 
cüsüdür.” diyenler de, inkar etmiş 
bulunmaktadırlar. Eğer onlar, söyle
mekte olduklarından vazgeçmeyecek 
olurlarsa, andolsun ki, içlerinden in
kar edenlere, çok acı veren bir azap 
dokunacaktır. O halde, onlar, [azap
tan kurtulmak için] hâlâ Allah’a töv
be etmeyecek ve O’ndan bağışlanma 
dilemeyecekler mi? Gerçekten de Al
lah, çok bağışlayan, çok müşfik 
olandır. [Gerçek şudur ki], Meryem 
oğlu Mesih, ancak bir elçiydi. Ondan 
önce de elçiler gelmişti. Annesi de 
dosdoğru bir kadındı. İkisi de yemek 
yerlerdi. Önce bir, Bizim, onlara 
ayetlerimizi nasıl açıkladığımıza, 
sonra bir de onların, [gerçeği dinle
mekten] nasıl uzaklaştıklarına bak! 
De ki: “Allah, çok iyi işiten, çok iyi 
bilen olduğu halde, O’nu terk edip 
O’nun dışında, size ne zarar verebi
lecek ne de fayda sağlayabilecek 
olanlara mı ibadet ediyorsunuz [on
lar için mi çalışıyorsunuz!?” De ki:
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“Ey kitap ehli! Dininiz konusunda 
gerçek dışı görüşler ileri sürerek 
haddi aşm ayın ve daha önceleri, 
[doğru yoldan] kendileri sapmakla 
kalmamış, aynı zamanda, kendile
rinden başka] bir çok kimseyi de 
saptırm ış olan ve [şimdi de hâlâ] 
doğru yoldan sapm akta [ısrar eden] 
bir topluluğun heva ve heveslerine 
uymayın!"

78-81. İsrailoğullan içinden inkar et
m iş olanlar, [Allah’ın emirlerine] kar
şı gelmelerinden ve haddi aşm aların
dan  dolayı, Davud ile Meryem oğlu 
İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Yap
tıkları ne kadar kötü olursa olsun, 
onlar yine de kötülük işleme konu
su n d a  birbirlerini engellemezlerdi. 
İçlerinden çoğunun, inkar edenleri 
dost edindiklerini görürsün. Nefisle
rinin [arzu ve ihtiraslarının] onlara 
yaptırdıkları öylesine kötüdür ki, [bu

yüzden] Allah, onlara gazap etmiştir. Onlar, 
azap içinde sürekli kalacaklardır. Oysaki on
lar, Allah’a, peygambere ve kendisine indiril
miş olana inanmış olsalardı, onları dost edin
mezlerdi. Ama içlerinden çoğu, yoldan çıkmış 
olan kimselerdir.

82-86. Andolsun ki, insanlar içinde, inanan
lara en çok düşm an olanların Yahudiler ile 
Allah’a  ortak koşanlar, am a onlara sevgice en 
yakın olanların ise, biz: “Hıristiyanız.” diyen
lerin olduklarını göreceksin: çünkü onlann 
içinde, keşişler ve rahipler vardır ki, onlar as
la büyüklük taslamazlar. Bu yüzden, sen,
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onların elçiye indirileni dinlediklerinde, tanı- 
dıklan gerçekten dolayı, gözlerinin yaşla do
lup taştığım görürsün ve onların: “Ey Rabbi- 
miz! Bizi de [gerçeğe] tanıklık edenlerle birlik
te yaz! Hem Rabbimizin, bizi iyilerin arasına 
katmasını arzu ettiğimiz halde, ne diye Al
lah’a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım 
ki...?” dediklerini [işitirsin). Allah, söyledikle-

te bu, iyilik yapanlann ödülüdür. İn
kar edenlere ve ayetlerimizi yalanla
yanlara gelince; onlar, cehennem 
halkı olacaklardır.

87-88. Ey inananlar! Kendinizi, Al
lah’ın size helal kıldığı temiz ve güzel 
olan şeylerden m ahrum  bırakm a
yın,23 am a bu konuda aşınlığa da 
kaçmayın; çünkü Allah, aşınlığa ka- 
çanlan sevmez. O halde, Allah’ın si
ze nzık olarak verdiklerinden helal, 
temiz ve güzel olanlannı yeyin ve 
kendisine inandığınız Allah’ı bilinci
nizde her zaman canlı tutun!

89. Allah, sizi, düşünm eden ettiği
niz yeminlerden dolayı değil, fakat 
isteyerek kendinizi bağladığınız ye
minlerden dolayı sorum lu tu tar. Ke
fareti ise, ailenize yedirdiğinizin orta
lam asından on fakiri doyurm ak ya 
da onlan giydirmek ya da bir köleyi 
özgürlüğüne kavuşturm aktır. Kim, 
[bunlan] bulam azsa, üç gün  oruç tu 
tar. İşte bunlar, yemin ettiğinizde ye
minlerinizi [bozmanın] kefaretidir. 
Ancak, siz [her şeye rağmen yine de]

ri [bu sözlerden] dolayı, onlan, altlarından ır- yeminlerinizi tutun! Allah, şükret- 
maklar akan cennetlerle ödüllendirecektir; meniz için, size ayetlerini böylece 
onlar, orada, sürekli olarak kalacaklardır. İş- açıklamaktadır.

23 Genelde mütercim ler, ayet-i kerim enin b u  kısm ını "haram  kılmayın!" şeklinde çevirmektedirler ki, aslın- 
da bu  tü r  b ir çeviri bağlam a pek uygun düşm em ektedir.
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90-93. Ey inanan la r! Ş arap , kum ar, 
ta n rıla r  ad ın a  dikilen ta ş la r  ve fal 
o k la n  ile gelecek h ak k ın d a  k eh an e t
te  b u lu n m a  şey tan  işi b irer pisliktir. 
O halde, on(lardan) uzak  d u ru n  ki, 
k u r tu lu ş a  eresiniz; çü n k ü  şeytan, 
şa ra p  ve k u m a r sayesinde, aran ıza 
d ü şm an lık  ve k in  sokm ak, sizi Al
la h ’ı a n m ak ta n  ve nam azı k ılm aktan  
alıkoym ak istem ektedir. Şu halde, 
[b ü tü n  bun la rdan] vazgeçeceksiniz 
değil m i? Allah’a  ita a t edin, elçiye 
ita a t edin  ve [o pisliklerden] kaçının! 
B u n u n la  birlikte, eğer yüz çevirecek 
o lursan ız, bilin ki, elçimize düşen, 
an c ak  açıkça bildirm ektir. İnanan la
ra  ve iyi işler y apan la ra  -Allah bilin
cini içlerinde canlı tu ttuk ları, in an a 
rak  iyi işler yaptıkları, Allah bilincini 
içlerinde cardı tu tm aya ve inanm aya 
devam  ettikleri, böylece Allah bilinci
n i içlerinde yoğunlaştırdıkları ve do
layısıyla iyi ve güzel işler yapm ayı 
sü rd ü rd ü k le ri sürece- yediklerinden 
dolayı herhangi b ir  sorum luluk  söz 
k o n u su  değildir. [Bilin ki], Allah, iyi 
iş yapanları sever.

94-96. Ey inananlar! A ndolsun ki, 
Allah sizi; -görmediği halde, kimin 
kendisinden kork tuğunu  ortaya çı
k arm ak  için- elleriniz ve m ızrakları
nız ile gerçekleştirebileceğiniz b ir av 
sayesinde sizi deneyecektir. O halde, 
kim, b u  [uyanjdan sonra, haddi a şa 
cak o lursa, [bilsin ki], çok acı veren
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bir azap onu beklemektedir. Ey inananlar! 
İhramlı iken, av hayvanını öldürmeyin! Bu
n u n la  birlikte, içinizden kim, onu isteyerek 
öldürecek olursa, [bilsin ki], yaptığının so
rum luluğunu  ta tm ası için, [ona verilecek] ce
za; öldürdüğüne denk  olan b ir hayvandır ki. 
ku rb an  edilmek üzere Kabe’ye gönderilecek 
olan bu  hayvanın öldürülene denk olduğuna 
ise içinizden adil olan iki kişi karar verecek
tir; y a  da yoksullan  doyurm aktan ibaret olan 
b ir  kefarettir ya da b un la ra  denk olacak şe
kilde oruç tu tm aktır. Allah, geçmiş olanlan 
atfetmiştir. Ancak, kim, [bu suça] tekrar dö
necek olursa, [bilsin ki], Allah, [bundan dola-
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yı] ondan intikam alacaktır; çünkü Allah, çok 
güçlü olan, öç alandır. Hem sizin hem de yol
cuların yararlanması için, denizde avlanmak 
ve [avlananı] yemek size helal kılınmıştır; bu
nunla birlikte, karada avlanmak ise, ihramda 
bulunduğunuz sürece, size haram kılınmış
tır. O halde, [bir gün] huzurunda toplanaca
ğınız Allah’ı bilincinizde her zaman canlı tu 
tun!

123

97-98. Allah, Kabe’yi, o Kutsal Evi, kutsal 
ayı, [Kabe’ye sunulacak] kurbanlıkları ve ger- 
danlıklı kurbanlıkları, insanlar için, bir sem
bol kılmıştır; bu, Allah'ın göklerde olanı da 
yerde olanı da bildiğini ve dolayısıyla O’nun

her şeyi çok iyi bilen olduğunu bil
meniz içindir. Bilin ki, Allah hem ce
zası çok şiddetli olandır, hem de çok 
bağışlayan, çok müşfik olandır.

99. Elçiye düşen, sadece [kendine 
indirileni] bildirmektir. Allah ise, açı
ğa vurduğunuzu da gizlediğinizi de 
bilmektedir.

100. De ki: “Pis olan ile temiz ve gü
zel olan, pis olanın çokluğu hoşuna 
gitse de, yine de bir olamaz. O halde, 
ey gönül ehli, kurtu luşa ermeniz 
için, Allah bilincini içinizde her za
man canlı tutun!”

10 1-102. Ey inananlar! [Eşya hak
kında] soru sormayın; çünkü açıkla
nacak olursa, [açıklananlar] canınızı 
sıkar. Eğer Kur’an indirilirken, soru
lar soracak olursanız, size açıklanır. 
[Haklarında açıklama] bulunm ayan- 
lan ise Allah atfetmiştir; çünkü Al
lah, çok bağışlayan, çok yum uşak 
davranandır. Sizden önceki bir halk 
da bu tü r sorular sorm uş am a çok 
geçmeden onlan inkar eder olmuştu.

103-104. Allah, bahire, sâibe, vasile 
ve hâm  ile ilgili hiçbir düzenleme 
yapmamıştır; ancak, inkar edenler, 
[bunları Allah’ın emrettiğini söyle
mek suretiyle] Allah hakkında yalan 
uydurm aktadırlar. Onların çoğu 
akıllarını kullanmazlar. Onlara: “Al
lah'ın indirdiğine ve elçiye gelin!” de-
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nUdiğinde, onlar: “Atalarımızı üze
rinde bulduğumuz bize yeter.” de
mektedirler: [iyi ama] ya ataları, hiç
bir şey bilememiş ve doğru yolu da 
bulamamış idiyseler!

105. Ey inananlar! Siz sadece kendi
nizden sorumlusunuzdur; doğru yol
dan sapan kimse -siz, doğru yolda 
olduğunuz sürece- size hiçbir zarar 
veremez. Sonunda hepinizin dönüşü 
Allah’a olacaktır; O, o zaman, size 
yapmış olduklarınızı bildirecektir.

106-108. Ey inananlar! Birinize ölüm 
geldiğinde, vasiyet sırasında içiniz
den adil olan iki kişi aranızda tanık
lık etsin; ya da yolculukta bulundu
ğunuz bir sırada, başınıza ölüm mu
sibeti gelmişse, o zaman sizden ol
mayan iki kişi [tanıklık] etsin. Eğer 
onlardan kuşkulanacak olursanız, 
onları namazdan sonra tutarak [ye
min ettirirsiniz]. Onlar: “Yakınımız 
için de olsa, yeminimizi hiçbir men
faat karşılığı satmayacağız, Allah 
adına yaptığımız tanıklığı gizlemeye
ceğiz; çünkü, aksi taktirde, günah
karlardan oluruz.” diyerek yemin 
ederler. Bununla birlikte, bu iki ta 
nığın günah işledikleri anlaşılacak 
olursa, o zaman, aleyhlerine suç iş
lenen mirasçılardan -[ölüye yakın ol-
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malanndan dolayı durumu daha iyi bildikle
ri için tanıklığa]- daha layık olan iki kişi on
ların yerine geçer ve: “Bizim tanıklığımız on
ların tanıklığından daha doğrudur; çünkü 
biz, hiç kimsenin hakkına tecavüz etmedik. 
Yoksa biz de haksızlık edenlerden oluruz." di
yerek Allah'a yemin ederler. Bu, tanıklığı ge
reği gibi etmelerini veya yeminlerinin [başka
larının] yeminleriyle reddedilmesinden kork
malarım [sağlamak için] en iyi yoldur. O hal
de, Allah bilincini içinizde canlı tutun ve din
leyin; çünkü Allah, yoldan çıkmış bir toplulu
ğu doğru yola ulaştırmaz.
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109. Allah’ın bütün elçileri bir araya getire
rek onlara: “Size ne cevap verildi?” diyeceği 
gün, onlar: “Bizim bu konuda hiçbir bilgimiz 
yoktur; çünkü bizim idrakimizi aşan gizli ko
nulan ancak Sen bilebilirsin!” diyerek karşı
lık vereceklerdir.

no. Allah. [İsa’ya da] şöyle diyecektir: “Ey 
Meryem oğlu İsa! Sana ve annene olan nime
timi, hani, insanlara beşikte ve olgun iken 
konuşman için, seni Kutsal Ruh ile nasıl des
teklediğimi, sana nasıl kitabı, bilgeliği, Tev
rat’ı ve Incil’i öğrettiğimi, nasıl, Benim iznim
le, çamurdan kuş şeklinde bir şey yaptığını 
ve sonra da Benim iznimle kuş olması için,

ona nasıl üflediğini, Benim iznimle, 
nasıl körü ve cüzzamlıyı iyileştirdiği
ni, yine Benim iznimle, nasıl ölüleri 
dirilttiğini, İsrailoğullanna. apaçık 
deliller getirdiğinde ve içlerinden in
kar edenlerin [sana]: “Bu, apaçık si
hirden başka bir şey değildir.” diye
rek haykırdıklarında, onların sana 
zarar vermelerini nasıl engellediğimi 
bir hatırla!

m-115. Hani havarilere de: “Bana 
ve elçime inanın!" diye vahyettiğim- 
de, onlar: “İnandık, o halde, Sen de 
kendimizi [Sana] teslim ettiğimize ta 
nık ol!” diyerek karşılık vermişlerdi. 
Hani Havariler: “Ey Meryem oğlu İsa! 
Rabbin, bize gökten bir sofra indire
bilir mi?” diye sormuşlardı. O ise: 
“Eğer gerçekten inananlardan iseniz, 
Allah’ın bilincinde olun!" diyerek 
karşılık vermişti. [Bunun üzerine], 
onlar: “Biz, ondan yemeyi, kalpleri
mizin huzur bulmasını, bize doğruyu 
söylediğini bilmeyi ve ona tanık olan
lardan olmayı istiyoruz.” demişlerdi. 
[O zaman] Meryem oğlu İsa: “Ey
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Rabbimiz olan Allah’ımız! Bize, gök
ten, hem  ilkimiz hem de sonuncu
m uz için b ir bayram  ve Senden bir 
mucize olacak olan bir sofra indir ve 
bizi nzıklandır; çünkü Sen nzık ve
ren lerin  en hayırlısısın.” demişti. 
[Bunun üzerine] Allah: “Ben onu si
ze indireceğim. Ancak, bundan son
ra  içinizden kim inkar edecek olursa, 
[çok iyi bilsin ki], Ben, onu bu dün
yada hiç kimseyi azaplandırmadığım 
bir azapla azaplandıracağım!”

116-120. Allah [kıyamet gününde, 
İsa’ya]: "Ey Meryem oğlu İsal İnsan
lara, sen  mi ‘Beni ve annemi Allah 
dışında iki ta n n  edinin!’ demiştin?” 
diye sorduğunda, o: “Seni tenzih 
ederim, hakkım  olmayan bir şeyi 
söylemek bana  yakışmaz. Eğer söy
lemiş isem, kuşkusuz ki, Sen onu bi
lirsin. Ben, Senin içinde olanı bilme
diğim halde, Sen benim içimde olanı 
bilirsin : çünkü , bizim idrakimizi 
a şan  gizli konulan  ancak Sen bilebi
lirsin. Ben onlara sadece, Senin ba
n a  onlara söylememi söylediğin: “Be
nim  de sizin de Rabbiniz olan Allah’a 
ibadet edin!” sözünü söyledim. İçle
rinde bulunduğum  sürece, onlan 
gözledim. Ama canımı aldığında, on
lan  gözleyen Sen oldun: çünkü Sen, 
her şeye en iyi tanık olansın. Eğer
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onlan azaplandıracak olursan, kuşkusuz ki. 
onlar, Senin kullanndır. Ama onlan bağışla
yacak olursan, kuşkusuz ki. Sen, çok güçlü, 
çok bilge olansın." diyerek karşılık verecektir. 
[O zaman] Allah şöyle diyecektir: “Bugün, 
doğrulara, doğruluklannm fayda vereceği 
gündür. Onlar için, altlanndan ırmaklar 
akan cennetler olacaktır ve onlar orada sü
rekli olarak kalacaklardır. Allah, onlardan 
hoşnut olacaktır, onlar da O’ndan hoşnut 
olacaklardır. İşte bu, çok büyük kurtuluştur. 
Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan her şe
yin hükümranlığı Allah'ındır: çünkü O, her 
şeye gücü yetendir.



Enam Süresi, Cüz 7, Sûre 6
127

* * * * * & & & » $ &  

jC ^ j c i^  u ^ jij

İR^sa.
6. EN*ÂM SÛRESİ 
[Mekke’de İnmiştir ve 

165 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven. Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

l. övgü; gökleri ve yeri yaratmış, karanlığı 
ve aydınlığı var etmiş olan Allah'ındır. [Buna 
rağmenl inkar edenler, yine de [başka güçle
ri) Rablerine denk görmektedirler.

2-3. Sizi çamurdan yaratmış ve sonra da si
ze bir ecel takdir etmiş olan da O’dur; ancak 
O’nun katında belirlenmiş olan bir [başka] 
ecel de vardır. Ancak Siz, O, göklerde ve yer
de olan Allah olduğu, gizlediklerinizi, açığa

vurduklarınızı ve kazandıklarınızı 
bildiği halde, yine de [O'nun gücü 
hakkındal kuşkuya düşmekten ken
dinizi alamamaktasınız.

4-5. Onlara, Rablerinin ayetlerinden 
hiçbir ayet gelmemiştir ki, ona sırtla
rım çevirmemiş olsunlar. İşte bu 
yüzdendir ki, gerçek kendilerine gel
diğinde onu yalanlamışlardır. Ancak, 
zamanla, alay konusu ettikleri şeyin 
ne anlama geldiğini anlayacaklardır.

6. Kendilerinden önce, nice nesilleri 
yok ettiğimizi bilmiyorlar mı? Biz, 
onlara yeryüzünde size vermediğimiz 
imkanları vermiş, üzerlerine gökten 
bol bol yağmur yağdırmış ve ırmak
ları altlarından akar durum a getir
miştik. Ancak, günahlarından dolayı 
onları yok etmiş ve arkalarından 
başka bir nesil var etmiştik.

7. Biz, sana, kağıt üzerine yazılmış 
bir kitap göndermiş olsaydık ve onlar 
da ona elleriyle dokunmuş olsalardı, 
inkar edenler: “Bu, sihirden başka 
bir şey değildir.” derlerdi.

8-9. Onlar: “Keşke, ona bir melek in- 
dirilseydi!” demektedirler. Eğer bir 
melek indirmiş olsaydık, o zaman.
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(tövbe edip inanmalarına] fırsat veril
meden. iş bitmiş olurdu. Eğer melek
ten elçi yapmış olsaydık, onu da in
san  şekline sokacak ve böylece içine 
düşm üş oldukları kuşkuya, bu sefer 
an lan  Biz düşürm üş olacaktık.

10. Senden önce de elçiler yalanlan- 
mışlardı; am a onlarla alay edenleri, 
alay konusu ettikleri [azap] çepeçev
re kuşatıp  yok etmişti.

u .  De ki: "Yeryüzünde dolaşın ve 
(Allah elçilerini] yalanlayanların baş
larına neler geldiğini bir görün!"

12 . De ki: “Göklerde ve yerde olanlar 
kimindir?" De ki: "Sevgiyi kendine il
ke edinen Allah'ındır.” Andolsun ki, 
O, sizi, geleceği hakkında hiçbir kuş
ku bulunm ayan bir günde bir araya 
getirecektir. Ancak, kendilerini boş 
yere harcayıp ziyan edenlere gelince; 
onlar, inanmayacaklardır.

13. Gece ve gündüzün içinde ban- 
nan O’nundur. O, çok iyi işiten, çok 
iyi bilendir.14. De ki: “Gökleri ve yeri yoktan ya
ratan , kendisi hiçbir şeye gereksin
me duymadığı halde, besleyen Allah 
dışında dost m u edineyim?” De ki: 
"Bana, kendini Allah’a  teslim eden
lerden ilki olmam ve dolayısıyla Al
lah 'a ortak koşanlardan olmamam 
söylendi"

s . " m - , .  .

15-18. De ki: “Rabbime, karşı gelecek olur
sam, çok büyük bir günün azabmdan kor
karım. O gün kim bu azaptan kurtulacak 
olursa, (bilsin ki], o. Onun kendisini sevgi
sine mazhar kılacağı kimse olacaktır. Bu. 
çok büyük başan olacaktır. Allah, sana bir 
dert verecek olursa, [bil ki], o derdi, O’ndan 
başka giderecek hiç kimse yoktur; ama, sa
na bir iyilik yapacak olursa, (onu da hiç 
kimse engelleyemez]; çünkü 0, her şeye gü
cü yetendir. O, kullan üzerinde, mutlak oto
rite sahibi olandır. 0, çok bilge olan, çok iyi 
haber alandır.
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19. [Önce onlara]: “Tanıklık bakımından ki
min tanıklığı daha önemlidir?” diye sor ve 
(sonra onlara kendin şöyle] cevap ver: “Al
lah'ındır; O, benimle sizin aranızda olana ta
nıktır. Bu Kur’an, sizi ve ulaştığı kimseleri, 
uyarmam için bana vahyolunmuştur. Siz, Al
lah ile birlikte, başka tanrıların da bulundu
ğuna mı tanıklık ediyorsunuz?" De ki: “Ben 
[böyle bir şeye asla] tanıklık etmem: çünkü 
O, tek bir Tann’dır ve ben de sizin [Allah’a] 
ortak koştuklarınızdan uzağım."

20-24. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu 
kendi çocuklarını tanıdıklan gibi tanımakta
dırlar. Ancak, kendilerini boş yere harcayıp 
ziyan edenlere gelince; onlar, inanmayacak

lardır. Allah hakkında yalan uydu
randan ya da ayetlerini yalanlayan
dan daha zalim kim olabilir ki...? An
cak şurası bir gerçektir ki, zalimler 
asla kurtuluşa eremeyeceklerdir; 
çünkü onların hepsini bir araya geti
receğimiz gün, [Allah’a] ortak koşan- 
lara: “[Tanrısal gücü paylaştığını] id
dia ettiğiniz ortaklarınız nerede?” di
ye soracağız. O zaman, onlann söyle
yebilecekleri tek şey: “Rabbimiz olan 
Allah’a andolsun ki biz, [Allah’a] or
tak koşanlardan değildik.” demekten 
başka bir şey olmayacaktır! Böylece 
nasıl kendi kendilerini yalanlamış 
olacaklarına ve uydurmuş olduklan 
tanrıların nasıl kendilerinden uzak
laşacaklarına bir bak!

25-26. Onların içinde seni dinler [gö
rünenler] vardır; ancak Biz, onu an
lamamaları için, kalplerine örtüler ve 
kulaklarına da ağırlıklar koyduk; öy
le ki, onlar, hangi mucizeyi görürler
se görsünler, yine de inanmazlar. Bu 
yüzden, inkar edenler, tartışmak 
üzere huzuruna geldiklerinde: “Bu, 
öncekilerin efsanelerinden [masalla
rından] başka bir şey değildir." der
ler. Böylece onlar, hem başkalarını 
ondan akkorlar hem de kendileri on
dan uzak dururlar. [Aslında böyle 
davranmakla] sadece kendilerini yok 
etmektedirler; ama onlar, bunun bi
lincinde değildirler.

27-28. Sen, onlann, ateşin karşısın
da bekletilecekleri ve: “Ah keşke [yi
ne dünyaya] gönderilseydik de Rab- 
bimizin ayetlerini yalanlamasaydık 
ve İnananlardan olsaydık!” diyecek
leri zaman onlan bir görebilseydin! 
Hayır! Onlar, [bu sözleri] geçmişte
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gizlemekte olduklan [kötülükleri] 
yüzlerine vurulacağı içindir ki, [söy
leyeceklerdir], IDünyaya yeniden] 
gönderilecek olsalardı, kendilerine 
yasaklanmış olan işleri yine yapar
lardı; çünkü onlar, yalancıdırlar.

29-30. Onlar: “Hayat, ancak bu dün
yadaki hayatımızdan ibarettir; biz, 
]bu yüzden] [öldükten sonra) dirilti
lecek de değiliz.” demektedirler. Sen, 
onların Rablerinin karşısında dur
durulacakları, O'nun, [onlara:] “[Ya
lanlamış olduğunuz] bu [ahiret ha
yatı] gerçek değil mi?” diye soracağı, 
onların da: “Rabbimize andolsun ki, 
evet, gerçektir.” diyerek karşılık ve
recekleri ve bunun üzerine O’nun da 
[onlara]; “O halde, inkar etmenizden 
dolayı azabı tadın!" diyeceği zaman 
da onları bir görebilseydin!

31. Kıyamet vakti başlarına ansızın 
gelinceye dek, Allah ile karşılaşacak
larım yalanlayanlar, zarara uğramış 
olanlardır; çünkü onlar, [o gün] yük
lerini yüklenerek: “Dünyada işlediği
miz kusurlardan dolayı bize yazıklar 
olsun!” diyeceklerdir. O yüklenecek
leri ne kadar kötüdür!

32. Dünya hayatı, oyun ve eğlence
den başka bir şey değildir. Ahiret ha
yatı ise, Allah bilincini içlerinde can
lı tutanlar için, daha hayırlıdır. Hâlâ 
akıllanmayacak mısınız?

33-36. Biz, onların söylediklerinin 
seni üzdüğünü elbette ki, biliyoruz; 
ancak Işu gerçeği çok iyi bil ki], on
lar, seni yalanlamamaktadırlar, ama 
zalimler Allah'ın ayetlerini inkar et
mektedirler. Andolsun ki, onlar, sen
den önce de elçileri yalanlamışlardı; 
ama onlar, Allah'ın yardımı kendile-
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rine gelene kadar, yalanlanmalarına ve eziyet 
edilmelerine karşı göğüs germişlerdir. So
nunda onlara Allah'ın yardımı gelmiştir; çün
kü, Allah’ın [vermiş olduğu sözleri] değiştire
bilecek hiçbir güç yoktur. Andolsun ki, [daha 
önce gönderilmiş olan] elçilerle ilgili haberle
rin bir kısmı sana ulaşmıştır. Onların [çağn- 
na] sırtlarım çevirmeleri, sana ağır geliyorsa, 
sen de onlara [çağıma inanmalarım sağlaya
bilecek] bir mucizeyi getirebilmen için, yerin 
dibine inebileceğin bir delik ya da göğe çıka
bileceğin bir merdiven bulabilecek isen, [o za
man, hiç durma, onlara bu mucizeyi getir]. 
[Ama hiçbir zaman unutma ki], Allah dilemiş 
olsaydı, onların hepsini doğru yol üzerinde
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toplardı. 0  halde, sakın [bu gerçeği] bilme
yenlerden olma! Çağnna ancak, [onu içten
likle) dinleyenler, karşılık verirler; [manen) 
ölmüş olanlara [inkar edenlere]24 gelince; on- 
lan ancak Allah diriltebilir. Sonra, onlar, [kı
yamet gününde] O’na döndürüleceklerdir.

37-48. Onlar: “Ona, niçin, Rabbinden b ir m u 
cize indirilmiyor k i...?” dem ektedirler. De ki: 
“Allah'ın bir mucize indirmeye elbette ki, gü 
cü yeter; ancak onların çoğu, b u n u  bilm e

m ektedirler. Oysaki yeryüzünde y ü 
rüyen hiçbir hayvan ve gökyüzünde 
kanatlarıyla uçan  hiçbir k uş yoktur 
ki. onlar da  sizin gibi [Allah mİ y ara
tıkları24 25 olm asınlar. Biz, k itap  [levh-i 
m ahfuzjda hiçbir şeyi eksik b ırak 
madık. Onlar, sonunda Rableri h u 
zu runda toplanacaklardır. Ayetleri
mizi yalanlayanlar, karan lık la ra  [gö
m ülm üş olan] sağ ırlar ve dilsizlerdir. 
Allah, dilediğini, saptırır, dilediğini 
de doğru yola u laştırır. Eğer doğru 
sözlü iseniz, söyleyin bakalıyv. eğer 
size Allah'ın azabı gelecek ya d a  k ı
yam et saati gelip ça tacak  olsa, o a n 
d a  Allah’tan  başkasm a mı yalvarırsı
nız? Hayır! Elbette ki, yalnız O n a  
yalvarırsınız. O da, [o zam an] dilerse, 
[kaldırılması için] yalvardığınız be la 
yı kaldırır ve siz de [bu arada] A llah’a 
ortak  koştuklarınızı unu tuverirsin iz . 
Biz, senden  önceki üm m etlere de [el
çiler] gönderm iş ve on lan , a lçak  gö
nü llü  olm aları için, darlığa ve h a s ta 
lığa uğratm ıştık; [ama, onlar, y ine de 
alçak gönüllülük gösterm em işlerdi]. 
Keşke, onlar, [hiç değilse] kendileri
ne azabımız geldiği zam an, a lçak  gö
n ü llü  oluverselerdi! [Ama o lm am ış
lardı]; aksine, kalpleri k ask a tı kesili- 
vermişti; çün k ü  şeytan , yap m ak ta  
olduklarım  onlara , güzel gösterm işti. 
Biz, uyarıldıkları h u su s la r ı u n u t tu k 
larında, onların  üzerindeki b ü tü n  
[hayır] kapıların ı açm ıştık; ancak , 
kendilerine verilm iş o lan  n im etler 
sayesinde sevince g ark  o ldukları b ir

24 Mûfesfclrier, ayette geçen ‘el-mevtâ" sözcüğünü mecazi anlamda anlamışlar ve “kafirler" olarak yorumla
mışlardır. Bununla birlikte, Muhammed Esed dışında, genelde mütercimler, ayet-i kerimeyi, sözcüğün 
mecazi yönünü dikkate almadan çevirmişlerdir: “ölülere gelince, Allah onlan diriltecek, sonra da  O’na 
döndürülecekler

25 Genelde mütercimler, ayet-1 kerimede geçen “ümem" sözcüğüne “ümmet" anlamı vermeyi yeğlemektedirler: 
ancak, burada. Esed gibi, sözcüğü “Allah'ın yaratıkları" olarak çevirmek bağlama daha uygun düşmektedir.
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sırada, on lan  ansızın yakalayıver- 
m lştlk. İşte onlar, o anda, bü tü n  
üm itlerini yitirm işlerdi. Böylece zul
m eden halk ın  ardı kesilmiş oldu; 
çü n k ü  övgü, alem lerin Rabbi olan 
Allah'ındır.

46. De ki: “Söyleyin bana, eğer Al
lah , kulaklarınızı sağır, gözlerinizi 
k ö r edecek ve kalplerinizi de m ühür
leyecek olsa, [bu duyularınızı] size 
Allah’ta n  başk a  hangi ta n n  geri vere
bilir?” Önce, Bizim, onlara ayetleri
mizi nasıl açıkladığımıza, sonra da 
onların, [onlardan] nasıl yüz çevir
diklerine b ir bak!

47. Yine de ki: “Söyleyin bana, Al
lah 'ın  azabı, size, ansızın ya da açık
ça gelecek olsa, zulmeden bu halk
ta n  başkası mı yok olur?”

48-49. Biz, elçileri, ancak müjdeciler 
ve uyarıcılar olarak göndeririz. Şu 
halde kimler, inanacak ve kendileri
n i düzeltecek olurlarsa, [çok iyi bil
sinler ki], onlara korku olmayacaktır 
ve onlar üzülmeyeceklerdir de. An
cak, ayetlerimizi yalanlayanlara ge
lince; onlar, işlemiş oldukları kötü 
işlerden dolayı, azaba uğrayacaklar
dır.

ren bir olur m u?” O halde hâlâ, aklınızı başı
nıza almayacak mısınız?

51. Sen, onunla, Rableri huzurunda toplan
m aktan korkanları uyar ki, Allah bilincini iç
lerinde canlı tutsunlar; çünkü, [mahşer gü
nü] onların, O’ndan başka ne bir dostu ne de 
şefaatçisi olacaktır.

50. De ki: “Ben, size, yanımda Al- 52-53. Sadece hoşnutluğunu elde etmek için, 
lah’ın hâzineleri olduğunu söylemi- sabah-akşam, Rablerini çağıranlan, salon ya- 
yorum. Ben gaybı da bilmem; size randan kovma; yoksa, zalimlerden olursun; 
melek olduğumu da söylemiyorum, çünkü, ne senin onlara karşı bir sorumlulu- 
Ben, ancak bana vahyolunana uyu- ğun ne de onlann sana karşı bir sorumluluk- 
yorum." De ki: “Hiç görmeyenle gö- lan vardır ki, onlan yanından kovasın! İşte
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Biz, onlan -[içlerinden bir-kısmının diğerleri
ne:] “Allah’ın, aramızdan kendilerine lütufta 
bulunduğu kimseler bunlar mı?” demeleri 
için- birbirleriyle böylece denemekteyiz. Allah 
şûkredenleri en iyi bilen değil midir?

56. De ki: "Sizin, Allah dışında ça
ğırdıklarınıza ibadet etmem bana ya
saklanm ıştır.” De ki: “Ben, sizin, he- 
va ve heveslerinize asla  uym am . 
[Eğer onlara uyacak olsaydım], o za
m an ben, sapıtmış olurdum  ve dola
yısıyla doğru yola ulaşm ış olanlar
dan olmazdım.”

57-58. De ki: “Ben, Rabbimden gel
miş olan açık bir kanıt üzerinde bu 
lunmaktayım; ancak siz onu yalan
lamış bulunmaktasınız. Çabucak 
gelmesini istediğiniz [azap] ise, be
nim elimde değildir; [bu konuda] ka
rar vermek ancak hakka göre karar 
veren Allah’a aittir; çünkü O, karar 
verenlerin en iyisidir.” De ki: “Eğer, 
gelmesini arzuladığınız [azap] benim 
elimde olmuş olsaydı, benim ile sizin 
aranızda olan bu iş, çoktan sonuç
lanmış olurdu; zira Allah, zulmeden
leri en iyi bilendir.

54-55. Ayetlerimize inananlar sana geldikle- " •  Gaybın anahtarları O nun ya
rinde, [onlara:] “Size selam olsunl” de. Rabbi- randadır; bu  yüzden onlan. O’ndan 
niz, sevgiyi kendine ilke edinmiştir. Şu halde başkası bilemez. Gerçekten de O. ka- 
kim, bilmeden bir kötülük yaptıktan sonra rada ve denizde olanı bilir; öyle ki O, 
tövbe edecek ve kendini düzeltecek olursa düşen ister bir yaprak, ister yerin 
[çok iyi bilsin ki]. O, çok bağışlayan, çok karanlıklanna gömülmüş bir tane, 
müşfik olandır. İşte Biz, suçlulann [izledikle- lster kuru- isterse yaş olsun, onu 
ri] yolun iyice belli olması için, ayetlerimizi mutlaka bilir. Çunku onların hepsi 
böylece açıklamakta^. aPa<?lk blr WtaPta bulunmaktadır.
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60. Gündüzleri yaptıklarınızı bilen, 
geceleri ise sizi öldüren ve sonra da - 
belirlenmiş olan ecelin tam am lan
m ası için- gündüzleri sizi dirilten 
O 'dur. Sonunda dönüşünüz O na 
olacaktır. O. o zam an, size yaptıkla
rınızı haber verecektir.

6 1 -6 2 . O, ku llan  üzerinde egemen 
olandır. O, sizi gözetlemek üzere, si
ze m elekler gönderir [ve bu  melekler] 
sizden birine ölüm anı gelene dek 
[onun b ü tü n  davranışlannı kayde
derler]; ölüm anı gelince de, elçileri
miz -görevlerinde hiç bir k u su r gös
term eden- onun  canını alırlar. Sonra 
onlar, gerçek efendileri olan Allah’a 
döndürüleceklerdir. İyi bilin ki, h ü 
küm  vennek sadece O’n a  aittir ve O, 
hesap  görenlerin de en  hızlısıdır.

63-64. K arada veya denizde iken h a 
yati bir tehlike ile karşılaştığınız [ve 
bu  tehlikeden kurtu lm ak için] Al
lah’a, alçak gönüllülükle ve içinizden; 
“Eğer, bizi, bu  tehlikeden kurtaracak 
o lursan ,26 andolsun ki, [sanal şükre
derle rden  olacağız.” diyerek yalvar
m ak ta  olduğunuz bir anda, sizi bu  fe
laketten kim kurtarabiliri? De ki: “Sizi 
b u n d an  ve her tü rlü  felaketten ancak 
Allah kurtarabilir. B una rağmen siz, 
yine de çok geçmeden O 'na ortak koş
m ak tan  kendinizi alamazsınız.”

Jjl <S>
Pim ■

lam alan için, onlara ayetleri nasıl açıkladığı
mıza bir bak! Halkın, gerçek olduğu halde, yi
ne de o [azabı] yalanladı. De ki: “Ben, sizin 
davranışlarınızdan dolayı asla sorum lu deği
lim. Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı 
vardır; yakında anlayacaksınız.”

65-67. De ki: Ü stü n ü zd en  veya 6 8-6 9 . Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuş- 
ayak lannızın  a ltından  size azap gön- maya dalan lan  gördüğünde, başka bir konu- 
derm eye y a  da kafalarınızı karıştırıp  ya  girinceye kadar onlardan uzak dur. Bu- 
sizi çeşitli fırkalara ayırm aya ve böy- n u n ıa  birlikte, eğer şeytan sana unutturacak 
lece size birbirinizin şiddetim  ta ttır- 0ıu rsa  hatırlar hatırlam az [derhal] bu zalim 
m aya gücü  yeten sadece O dur. An- topluluğu [terket ve sakın  onlarla birlikte]

26 Ayet-l kerimede geçen ve “bizi kurtaracak olursa" “encânâ" anlamına gelen BU. genellikle, çevirilerde “bizi 
kurtaracak olursan" şeklinde çevrilmiştir. Biz de, bağlamı dikkate alarak, bu şekilde çevirmeyi yeğledik.
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oturmam sürdürm e; çünkü , Allah bilincini 
içlerinde canlı tu tan la r, onlardan dolayı hiç
bir şekilde sorum lu değillerdir. Ancak onlara 
(düşen), Allah bilincine varabilmeleri için, in 
kar edenleri uyarm aktır.

san, |o ğün azaptan kurtulm ak için], 
ne kadar çok fidye verecek olursa ol
sun, yine de fidyesi kabul edilmeye
cektir. İşte bunlar, işlediklerinden 
dolayı cehennem azabına atılacak 
olanlardır. İnkar etmelerinden dola
yı, onlan [orada] kaynar bir içecek ve 
çok acı verecek olan bir azap bekle
mektedir.

71-72. L)e ki: “Allah’ı bırakıp da bize 
faydası ya da zaran  dokunm ayan 
şeyleri mi çağıralım ve [böylecel, Al
lah bizi doğru yola ulaştırd ık tan  son
ra -şeytanlann yeryüzünde ayartıp 
şaşk ın  b ir vaziyette b ırak tık ları, 
[onun bu durum unu göreni arka- 
daşlannın  ise, ona: ‘Bize gel!’ diye
rek, onu doğru yola çağırdıkları kim 
se gibi- topuklanınız üzerinde geri
sin geri mi dönelim?” De ki: “Allah’ın  
gösterdiği doğru yol, [yegane gerçek] 
doğru yoldur. Bize, kendimizi alem 
lerin Rabbine teslim etmemiz, nam a
zı kılmamız ve O’n u n  bilincini içimiz
de canlı tutm am ız em rolunm uştur; 
çünkü  sonunda hu zu ru n d a  top lana
cağınız O’dur.”

70. Bu dünya hayatının [zevk ve sefasına da- 
bpi aldan d ık la r ı için, dinlerini oyun ve eğlen
ce konusu edinenleri kendi hallerine bırak; 
bununla birlikte, sen  yine de o [Kur’an] ile, 
uyanda bulunm aya devam  e t ki, Allah’tan  
başka yardım edecek hiç b ir dostu n  ve aracı
lıkta bulunacak hiç b ir şefaatçinin bu lunm a
yacağı (kıyamet gününde] hiç kimse, işledi
ğinden dolayı, azaba atılm asın! Çünkü, in-

7 3 . Gökleri ve yeri gerçeği [ve h ik 
meti göz önünde bu lundurarak] ya
ratm ış olan O 'dur. O, [bir şeyel “Ol” 
dediği an, o derhal oluverir; çünkü  
O’n u n  sözü gerçektir. S u ra üfürüle- 
ceği gün de hüküm ranlık  O’n u n  ola
caktır. O, gizli olanı da açık olanı da 
bilendir. O, çok bilge, çok iyi h aber
dar olandır.



74. Hani bir zamanlar, İbrahim, ba
bası Azer'e: "Sen, pu tlan  tan n  mı 
ediniyorsun? O halde ben, seni ve 
halkını apaçık bir sapıklık içinde gö
rüyorum." demişti.

75-79. İşte Biz, inancı konusunda 
em in olması için, İbrahim ’e göklerin 
ve yerin hüküm ranlığım  şöyle göste
riyorduk: İbrahim, gece olduğunda, 
bir yıldız görmüş ve ona: “Bu, benim 
rabbim dir.” demişti. Ancak yıldız ba
tınca da, o: “Ben, batanları sevmem.” 
demişti. Ayı doğarken görünce, bu 
sefer de o: “Bu, benim rabbimdir." 
demişti; ancak, ay da batınca, |bu 
durum  karşısında] o: “Andolsun ki, 
eğer, Rabbim bana doğru yolu gös
termeyecek olursa, sapıklığa düşen
lerden olacağım.” demişti. Güneşi do
ğarken görünce de, o: “Bu, benim 
rabbimdir; çünkü bu, onlardan, da
h a  büyük tü r.” demişti. Ancak, güneş 
de batınca, o zaman, o: “Ey halkım! 
Ben, sizin, Allah’a  ortak koşm akta ol
duklarınızdan uzağım, çünkü ben, 
yüzüm ü, Allah’a  koştuğunuz bü tün  
ortak lan  reddederek, gökleri ve yeri 
yara tan  Allah’a  çevirmiş bulunuyo
rum  ve ben, as la  O’n a  ortak koşan- 
lardan  değilim." diye haykırmıştı.
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mısınız? O na  koştuğunuz ortaklardan kork
muyorum; çünkü, onlar, Rabbim dilemedik
çe, bana hiçbir kötülük yapamazlar. Rabbim, 
her şeyi ilmi ile kuşatm ıştır. Hâlâ aklınızı ba-

80-8 2 . O zam an, halkı onunla ta rtış
m aya girişmişti. B unun üzerine o, 
onlara: “Şimdi siz, beni doğru yola 
u la ştıran  Allah olduğu halde, hâlâ 
benim le O’n u n  hakkında tartışacak

şınıza toplamayacak mısınız? Siz, Allah’ın si
ze karşı (kendilerine) hiç bir güç27 indirmedi
ği şeyleri O na  ortak koşm aktan korkmazken, 
ben, niçin, Allah'a ortak  koştuğunuz bu şey
lerden korkayım ki...? O halde, bu  iki grup
tan  hangisi, güvende olmaya daha layıktır?

27 Genelde, çeviriler, ayet-1 kerimede geçen ”su ltân” sözcüğüne delil anlamı vermektedirler: "Hem siz. Al
lah'ın hakk ın d a  herhangi bir delil Indlrmediğt şeyleri O’na  ortak koşm aktan  korkm azken, ben  sizin ortak 
koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım?" Ancak, bağlam ve Kur'an-ı Kerim'ln bütünlüğü göz önünde bu
lundurulacak olursa, önerdiğimiz çevirinin daha İsabetli olduğu kolaylıkla görülür; çünkü, böylece, Al
lah'ın, İnsanların ürettikleri putların tann olmadıklanna dair bir delil indirmesine gerek kalmamakta-
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Cevabını biliyorsanız söyleyin bakalım! İna
nanlara ve zulmederek im anlarını karartm a- 
yanlara gelince, güvende olanlar onlardır; 
çünkü onlar, doğru yola u laşm ış olanlardır.” 
demişti.

83. Bu, Bizim, halkına karşı kullanm ası için, 
İbrahim’e vermiş olduğum uz m uhakem e ta r
zıydı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. 
Kuşkusuz, senin Rabbin, çok bilge olan, çok 
iyi bilendir.

84-90. Biz ona, İshak'ı ve Yakub’u 
vermiş ve her birini doğru yola u laş
tırmıştık. Daha önceleri, Nuh’u  doğru 
yola ulaştırdığımız gibi, onun soyun
dan gelen Davud’u, Süleyman’ı, Ey- 
yüb’ü, Y usufu, Musa’yı, H arun’u  da 
doğru yola ulaştırmıştık. İşte Biz, iyi
lik yapanları böylece ödüllendiririz. 
Zekeriyya’yı, Yahya'yı, İsa’yı ve İlyas’ı 
da doğru yola ulaştırmıştık; çünkü  
onlardan her biri, iyilerdendi. İsm a
il’i, Elyasa’yı. Yunus'u ve Lut’u  da 
doğru yola ulaştırm ış ve onlardan 
her birini diğer bü tün  insanlardan 
ü stün  kılmıştık. Yine, onların baba
larından. soylarından ve kardeşlerin
den bir kısmını da [üstün kılmıştık): 
Biz, onların hepsini seçmiş ve doğru 
yola ulaşürm ıştık. İşte bu  yol, Al
lah’ın [belirlediği) doğru yoldur; ona, 
kullarından dilediğini ulaştırır; çü n 
kü, onlar da Allah’a  ortak koşm uş ol
salardı, onlann da yapm ış oldukları 
ameller boşa giderdi. Bunlar, kendi
lerine kitap, bilgelik ve peygamberlik 
vermiş olduğumuz kimselerdir; -Bu
nunla birlikte, eğer onlar, bu  gerçek
leri inkar edecek olurlarsa, [bilsinler 
ki], Biz, onları, onları inkar etmeye
cek olan bir halka em anet ederiz.- 
onlar, Allah'ın doğru yola u laştırm ış 
olduğu kimselerdir; o halde, sen  de 
onlann yoluna uy. [Halkına] de ki: 
“Size [sunduğum  bu  tebliğden] dola
yı, sizden hiçbir karşılık istemiyo
rum; çünkü o, b ü tü n  insan lar için 
bir uyandan  başka b ir şey değildir.”

dır. Kanaatimize göre bu ve benzeri ayetlerde vurgulanmak İstenen gerçek şudur: İnsanlar, tanrı olarak 
algıladıktan ve taptıkları putlan aslında, kendi güçlerini onlara yansıtarak meydana getirmektedirler. 
Yoksa, sandıklan gibi, onlann gücü Tanndan kaynaklanmamaktadır. ‘Allah onlara hiçbir güç indirmemiş 
W  ayet-l kerimesi bu gerçeği vurgulamaktadır.
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91. Onlar: “Allah, insana hiçbir şey 
indirmemiştir." demekle, Allah’ı ge
reği gibi anlayamadıklarını [gözler 
önüne sermişlerdir]. O halde, sen, 
[onlara]: “Musa'nın insanlara bir nur 
ve yol gösterici olmak üzere getirdiği 
-sizin ise, insanlara göstermek üzere 
sayfalar haline getirdiğiniz ama ço
ğunu da gizlediğiniz ve içinde sizin 
de atalarınızın da bilmedikleri şeyle
rin size öğretildiği- kitabı kim indir
miştir?” de ve sonrada onları kendi 
başlarına bırak ki, boş konuşmala
rında oyalanıp dursunlar!

92. Bu da, [insanlara) bereket saç
mak, kendinden önceki vahiyleri 
doğrulamak ve Mekkelileri ve etra
fındakiler! uyarmak28 üzere indirdiği
miz bir kitaptır; bu yüzden, ahirete 
inananlar, ona da inanırlar ve na
mazlarına devam ederler.

93. Allah hakkında yalan uyduran
dan veya kendisine hiç bir şey vahyo- 
lunmadığı halde, “Bana vahyolundu.” 
diyenden ve “Ben de Allah’ın indirdiği 
gibi indireceğim.” diyenden daha za
lim kim olabilir ki...? Bu zalimlerin, 
can çekişecekleri ve meleklerin de el
lerini uzatarak [onlara]: “Canlarınızı 
verin bakalım! Allah hakkında gerçek 
olanı söylemediğiniz ve O’nun ayetle
rine karşı büyüklük tasladığınız için, 
bugün, alçalücı bir azap ile cezanlan- 
dınlıcaksınız!" diyecekleri zaman hal
lerini bir görebilsen!

En'âm SÛres1' C ü z 7. Sûre(
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94- [O gün Allah onlara şöyle seslenecektir]: 
“Andolsun ki, işte şimdi -tıpkı sizi ilk kez ya
rattığımızda olduğu gibi- Bize yapayalnız gel
diniz ve [dünyada iken] size verdiklerimizi ar
kanızda bıraktınız. Ama, kendiniz ile Allah 
arasında ortaklar olduğunu iddia ettiğiniz 
aracılarınızı sizinle birlikte göremiyoruz. An
dolsun ki, artık dünya ile ilgili bütün bağları
nız kopmuş ve aracı olacaklarını iddia ettik
leriniz de sizi terk etmişlerdir.”

28 Genelde çeviriler. "İl tunzlre" kıraatini esas almaktadırlar; ancak, biz. ayet-i kerimedeki üslûp bütünlü 
günü koruyabilmek için. “11 yunzlre" kıraatini esas aldık.
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96. Kuşkusuz, Allah, taneyi ve çekirdeği y 
ran. ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkara 
dır. İşte Allah budur. 0  halde nasıl olun 
O ndan yüz çevirirsiniz?

96. Sabahı (gecenin karanlığından] yarıp çı
karan O'dur. O, geceyi dinlenme zamanı, gü
neş fle ayı da hesap ölçüsü kılmıştır, bu, çok 
güçlü dan ve çok iyi bilen (Allah'ın] takdiridir.

97. Karada ve denizde karanlıklar bastırdı
ğında yolunuzu b u lm an ız için yıldızlan yara
tan da O'dur, Kuşkusuz Biz, bilen bir toplum
için ayetlerimizi ayrıntılı bir biçimde açıkla
mış bulunuyoruz.

139

98. Sizi tek bir nefisten vareden 
O'dur. |0, herbiriniz için, bu dünya
da yaşarken] bir kalma yeri, [ölürken 
de] bir dinlenme yeri (belirlemiştir). 
Kuşkusuz Biz, anlayan bir toplum 
için ayetlerimizi ayrıntılı bir biçimde 
açıklamış bulunuyoruz.

99. Gökten su indiren O'dur. Biz, 
onunla her türlü bitkiyi bitirdik. O 
bitkiden de üzerinde üst üste binmiş 
taneler çıkaracağımız bir yeşillik ve 
hurma tomurcuğundan da sık sal
kındı hurmalar bitirdik. (Biz yine o 
su ile] üzüm bağlan, nar ve zeytin 
bahçeleri yetiştirdik. (Bütün bu bit
kiler sudan meydana gelmeleri bakı
mından] birbirlerine benzerlerse de 
[tatlan bakımından] birbirlerine hiç 
benzemezler. O halde, hem meyve 
verecekleri hem de meyveleri olgun
laşacağı zaman onlara bir bakın! 
Kuşkusuz bütün bunlarda, inana
cak bir toplum için ibretler vardır.

100-101. Onlar, cinleri de -Allah on- 
lan yarattığı halde- Allah'a ortak 
koşmuşlardı ve bilmeden O'na oğul
lar ve kızlar yakıştırmışlardı; ancak 
Allah, onların bu nitelemelerinden 
uzaktır! Çünkü O, göklerin ve yerin 
yoktan var edenidir. Nasıl olur da, 
eşi olmadığı ve herşeyi O yarattığı ve 
her şeyi çok iyi bilen O olduğu halde. 
Onun bir oğlu olabilir ki...?



102-103. İşte bu, kendisinden başka 
tanrı olmayan. Her Şeyin Yaratıcısı 
ve Rabbiniz olan, Allah’tır. O halde, 
O’na ibadet edin [O’nun için çalışın]; 
çünkü O, herşeyi gözeten ve himaye 
edendir. Gözler O’nu algılayamazlar, 
ama O, gözleri algılar; çünkü O, ken
disi algılanamayan ama her şeyden 
çok iyi haberdar olandır.

104. Size Rabbinizden apaçık delil
ler gelmiştir. Şu halde kim, onları 
görecek olursa, (bilsin ki] bu, kendi 
lehine olacaktır; kim de onları gör
mezlikten gelecek olursa, ]o da bilsin 
ki], bu da kendi aleyhine olacaktır. 
[Ey Muhammedi Delillerimizi gör
mezlikten gelenlere de ki]; “Ben sizin 
koruyucunuz değilim."

105. İşte Biz, [inanmayanların]: 
“Sen, [kitap ehlinin eserlerini] incele
din [ve Kur’an'ı onlardan aldın].” de
meleri ve Bizim de, bilen bir topluma 
onu açıklamamız için, ayetleri böyle- 
ce çeşitli şekillerde sunuyoruz.

106. O halde, Rabbinden sana vah- 
yolunana uy; çünkü O’ndan başka 
tann yoktur. Allah’a ortak koşanlar- 
dan da uzak durf
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ra onlann dönüşleri Rablerine olacaktır. O 
zaman Rableri, onlara yaptıklarını bildirecek
tir.

107. Onlar, Rabbin dileseydi, Allah’a 
ortak koşmazlardı. Biz, seni de onla
nn  başına koruyucu kılmadık; çün
kü sen, onlardan dolayı sorumlu de
ğilsin.

108. Onlann Allah’ın dışında çağır
dıklarına sövmeyin ki, onlar da, [size 
olan] düşmanlıklarından dolayı bil
meden Allah’a sövmesinler; çünkü 
Biz, her topluma yaptıklan işleri gü
zel göstermişizdir. Ancak, daha son-

109-110. Onlar, kendilerine bir mucize geldi
ği taktirde ona mutlaka inanacaklanna dair 
olanca güçleriyle Allah’a yemin etmişlerdi. De 
ki: “Kuşkusuz, mucizeler sadece Allah katin
dadır.” Ama siz, onlara mucize gelse bile, yi
ne de onlann inanmayacaklarını nereden bi
liyorsunuz ki...? Bu yüzden Biz, onlann, tıp
kı ona, ilk keresinde inanmadıklan [zaman 
yaptığımız] gibi, yine kalplerini ve gözlerini 
ters çevireceğiz ve onlan taşkınlıklan içinde 
bocalar bir durumda bırakacağız.
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İli. Biz, onlara melekleri indirseydik, ölüler 
onlar ile konuşsaydı ve her şeyi toplayıp önle
rine getirseydik bile, onlar -Allah’ın dilemesi 
dışında- yine de inanmazlardı; bununla birlik
te onların çoğu [bunu] bilmemektedirler.

112-113. Böylece Biz, her peygambere, insan 
ve cin şeytanlarım düşman kıldık; onlar, al
datmak için, birbirlerine yaldızlı sözler fısıl
darlar. Ancak Rabbin dileseydi, bunu yapa-

mazlardı. O halde sen, onlan, uydur
dukları yalanlarla baş başa bırak kİ, 
ahirete inanm ayanların da kalpleri, 
onların o yaldızlı sözlerine kansın ve 
böylece onlar, onlardan hoşlansınlar 
ve işlemekte oldukları suçlan  işle
meye devam etsinler!

114-115. Size kitabı açıklanm ış ola
rak  indiren Allah iken, O’ndan  b aş
kasını mı hakem  olarak isteyeyim? 
Kendilerine k itap  verdiklerim iz, 
onun, Rablerinden, gerçeği bildir
mek üzere indirildiğini bilm ektedir
ler. O halde, sakın kuşkuya düşen 
lerden olma; çünkü Rabbinin sözü, 
doğruluğun ve adaletin bir gereği 
olarak yerine getirilmiştir.28 O’n un  
sözlerinin [gerçekleşmesini] engelle
yecek [hiç bir güç] yoktur. O, çok iyi 
işiten, çok iyi bilendir.

116-117. Eğer ülkede [yaşayanların] 
çoğunluğuna uyacak olursan, onlar, 
seni Allah'ın yolundan saptırırlar; 
çünkü onlar, zanna uym aktan  ve 
tahm inde bulunm aktan başka  bir 
şey yapm am aktadırlar. K uşkusuz, 
Rabbin, yo lundan  sapan [larlı da  
doğru yolda olanları da  en iyi bilen
dir.

118 -1 2 1 . Eğer Allah'ın ayetlerine in a
nıyorsanız, o halde, [kesilirken] üzer
lerine O’n u n  adı an ılan  [hayvan
la rd a n  yeyin! Allah, -zaruret du ru -
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2» Genelde. mülesslrler. ayet-1 kerimede geçen "kelime" sözcüğünü Allah’ın sözleri, yani Kur'an-ı Kerim, ola
rak algılamışlardır. Bu yüzden çeviriler, bu anlayışı yansıtmaktadırlar: "Rabbinin sözü, doğruluk ve ada
let bakmandan tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek hiç kimse yoktur." Ancak, Muhammed Esed 
bağlamı dikkate alarak, söz konusu sözcüğü "Allah'ın vaadi, sözü" olarak çevirmeyi yeğlemiştir. Bize gö
re de bağlama uygun olan anlam budur.
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m u n d a  kalm anız dışm da- yasak la
m ış olduğu şeyleri size açıklamış ol
duğu  halde, niçin, üzerlerine O’nu n  
adı an ılan  (hayvanlardan  yemiyor
sunuz? K uşkusuz, bir çok kimse, 
[bu konularda] hiç bir bilgisi olma
m asına rağmen, temelsiz kişisel gö
rüşleriyle [insanlan] yanlış yola sü 
rüklem ektedir. Ancak, senin Rabbin, 
hadd i aşan ları en iyi bilendir. Açık 
ya  d a  gizli, günahın [her tü rlü sü n 
den] uzak  durun; çünkü  günah işle
yenler, işlemiş olduklan günahlar
d an  dolayı cezalandırılacaklardır. 
B ununla birlikte, üzerlerine Allah’ın 
adı anılm ayan [hayvanlardan da ye
meyin; çünkü  bu, Allah'ın yolundan 
çıkmaktır. Ancak şeytanlar, sizinle 
tartışm aları için, dostlarına fısıldar
lar. Eğer onlara uyacak olursanız, 
[bilin ki], o zaman siz de Allah’a or
tak  koşanlar [gibil olursunuz.

En'âm Sûresi, Cüz 8. Sur.
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edenlere yaptıklan [yine de] güzel görünür. 
Böylece Biz, her kasabada, önde gelenlerini, 
hile ve entrika çevirmeleri için, suç işleyenle
ri kılanz. Onlar, [aslında] sadece kendilerine 
karşı hile ve entrika çevirmektedirler; ama yi
ne bunun bilincinde değildirler.

12 2 -1 2 3 . [Ruhen] ölü iken kendini di- 124. Onlar, kendilerine bir ayet geldiğinde: 
rilttiğimiz ve in san la r a rasında  yürü- “Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de 
m esi için kendine ışık verdiğimiz verilmedikçe, asla inanmayacağız.” derler. Al- 
k im senin  du rum u , hiç, karan lık lar lah mesajım  kime vereceğini en iyi bilendir, 
içinde b u lu n a n  ve o radan  [bir daha] Bu yüzden, suç işleyenler, çevirdikleri hile ve 
çıkam ayacak olan kim senin durum u entrikadan dolayı, Allah katmda, aşağılanma- 
gibi olur m u? [Olmaz; ama] inkar ya ve çok şiddetli bir azaba uğrayacaklardır.
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128. Onların hepsini bir araya topla
yacağı gün, [Allah, onlara]: “Ey cinler 
topluluğu! İnsanları [doğru yoldan 
saptırmak için] çok uğraştınız.” diye
cektir. Bunun üzerine, onların in
sanlardan olan dostlan: “Ey Rabbi- 
miz! Biz, birbirimizden yararlandık 
ve böylece bizim için belirlemiş oldu
ğun sürenin sonuna geldik.” diye
ceklerdir. O zaman O, [onlara]: "Yur
dunuz ateş olacaktır [ve] orada -Al-

Ja h  başka türlüsünü dilemedikçe- 
sürekli olarak kalacaksınız.” diye 
karşılık verecektir. Kuşkusuz, Allah 
çok bilge olan, çok iyi bilendir.

129. İşte böylece Biz, işlemiş olduk- 
lan [günahlardan] dolayı, zalimler
den bir kısmım bir kısmına dost ede

125. Bununla birlikte, Allah kimi doğru yola 
ulaştırmak isterse, kalbini İslam’a açar: kimi 
de saptırmak isterse, kalbini, sanki göğe çıkı
yormuş gibi, daraltır ve sıkıştınr. İşte, Allah, 
İnanmayacak olanların üzerine böylece pisli
ği çökertir.

126. Bu, Rabbinin dosdoğru olan yoludur. 
Kuşkusuz Biz, öğüt alan bir halk için, ayetle
ri ayrıntılı bir biçimde açıklamış bulunuyo-

127. Barış ve esenlik yurdu, Allah katında, 
onların olacaktır. O, yapmış olduklarından 
dolayı, onların dostudur.

riz.

130-132. [Allah onlaral: “Ey cin ve in
san topluluğu! İçinizden size ayetle
rimizi anlatan ve bugünle karşılaşa
cağınız konusunda sizi uyaran elçi
ler gelmediler mi?” diye sorduğunda, 
onlar: “Evet, kendi aleyhimize tanık
lık ediyoruz?” diyeceklerdir. Dünya 
hayatı onları aldatmıştı. Böylece, on
ların bizzat kendileri, inkarcı olduk
larına tanıklık edeceklerdir. [Elçiler 
gelmişlerdir]; çünkü Rabbin, halkı 
uyarılmamış olan ülkeyi, zulümleri
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nedeniyle, yok etmez.30 Onlardan 
herbirinin yapmış olduklarına göre 
dereceleri olacaktır; çünkü Rabbin, 
onların yapmakta olduklarından ha
bersiz değildir.

133. Rabbin, kendi kendine yeten ve 
sevgi sahibi olandır. O, dilerse, sizi 
yok eder ve sonra da -nasıl ki, sizi 
başka bir halkın soyundan getirdi 
ise, aynı şekilde- sizin yerinize de di
lediğini getirir.

134. Size vadolunan mutlaka ger
çekleşecektir; çünkü siz [onun ger
çekleşmesini] asla engelleyemezsi
niz.

135. De ki; “Ey halkım! Elinizden ne 
geliyorsa yapm! Ben de yapacağım! 
Yakında [dünya] yurdunun sonunun 
kime ait olduğunu öğreneceksiniz! 
Hiç kuşkunuz olmasın ki, zalimler, 
asla kurtu luşa eremeyeceklerdir.”

136. Onlar, Allah'ın üretip-türettiği 
ekin ve hayvanlardan, kendisine de 
bir pay ayırmışlar ve sonra da kendi
lerince: “Bu, Allah'ın, bu da ortakla- 
nmızındır.” demişlerdi. Ancak, kendi

ortaklan için olan, Allah’a ulaşmazken, Al
laha  ait olan kendi ortaklanna ulaşıyordu. 
Verdikleri hüküm ne kötüdür!

137. Yine aynı şekilde onlann ortaklan, or
tak koşanlann çoğuna, hem kendilerini yok 
etmeleri hem de inançlarında şaşk ınlığa düş
meleri için, çocuklarını öldürmeyi bile hoş 
göstermiştir. Allah dileseydi, bunu yapamaz
lardı; o halde, sen, onlardan ve uydurmakta 
olduklan yalanlardan uzak dur!

30 Bazı müfesslrier, ayet-I kerimede geçen "bizulm in" kelimesini Allah'a göndermişlerdir. Buna göre, söz ko
nusu ayet-1 kerime şöyle de çevrilebilir: (Elçiler gelmişlerdir; çünkü Rabbin, halkı uyarılmamış olan ülkeyi 
zu lm ed erek  y o k  etm ez.
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138. Ve [yine onlar kendilerince) demişlerdi 
ki: "Bunlar, dokunulması yasak olan hay
vanlar ve ekinlerdir; bu yüzden onlan bizim 
dilediklerimizden başkası yiyemez.” (Bunlar] 
üzerlerine binilmesini yasakladıkları ve [şun
lar da keserlerken] üzerlerine Allah’ın ismini 
anmadıkları hayvanlardır. [Bütün bu davra- 
nışlan], Allah hakkında uydurdukları iftira
dan başka bir şey değildir. Bu yüzden O, uy
durmuş oldukları bu iftiralardan dolayı, on
lan cezalandıracaktır.

139. Bir de demişlerdi ki: “Bu hayvanlann 
karınlarında olan, yalnızca bizim erkekleri
mize aittir, eşlerimize ise haram kılınmıştır.

Bununla birlikte, eğer [yavru], ölü 
doğacak olursa, o zaman, onlar da 
ona ortak olurlar.” O, bu nitelemele
rinden dolayı, onlan cezalandıracak
tır. Kuşkusuz O, çok bilge olan, çok 
iyi bilendir.

140. Çocuklarını hiç bir bilgiye da
yanmaksızın akılsızca öldürenler ile 
Allah'ın kendilerine nzık olarak ver
diklerini, Allah’a iftira ederek haram 
kılanlar elbette hüsrana uğramışlar
dır. Gerçekten de onlar, sapmışlar ve 
doğru yolu bulamamışlardır.

141. Hem yetiştirilen hem de kendi 
başma yetişen bahçeleri, tatlan fark
lı olan hurmalan, ekinleri, zeytinleri 
ve narlan yaratan O’dur. [Bütün bu 
bitkiler, sudan meydana gelmeleri 
bakımından] birbirlerine benzerlerse 
de [tatlan bakımından] birbirlerine 
hiç benzemezler. O halde, ürün ver
diğinde ürününden yeyin ve hasat 
günü [bütün bunlannl hakkını verin 
ve sakın israf etmeyin; çünkü O, is
raf edenleri sevmez.

142. Hayvanlardan yük taşıyacak ve 
[yünlerinden, tüylerinden] döşek ya
pılacak olanlan da [yaratan O’dur]. 
O halde, Allah’m size nzık olarak 
verdiklerinden yeyin ve şeytanın 
adımlarına uymayın; çünkü o, sizin 
için apaçık bir düşmandır.
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143-144. [İşte bunlar, şeytanın adım 
larına uym alan sonucudur ki], dört 
çeşit hayvanın hem  erkeğini hem  de 
dişisini in san lara  haram  kılm ışlar
dır: K oyunun ve keçinin erkek ve di
şisini. De ki: “O, iki erkeği mi yoksa 
iki dişiyi mi y ah u t d a  iki dişinin ra 
him lerinde b u lunan  [yavrulan] mı 
haram  kılm ıştır? Eğer söyledikleriniz 
doğru ise, bana  bu  konuda bilgi ve
rin!”31 Devenin ve sığınn da erkek ve 
dişisini... De ki: “O, iki erkeği mi 
yoksa iki dişiyi mi y ah u t da iki dişi
n in  rahim lerinde b u lunan  [yavrulan] 
mı haram  kılm ıştır? Yoksa siz, Allah, 
b u n la n  size em rettiği zam an tanık 
mıydınız?” İnsan lan , hiç bir bilgiye 
dayanm adan  sap tırm ak  için Allah 
hakk ında yalan  uydurandan  daha 
zalim  kim  olabilir ki...? K uşkusuz, 
Allah, zalim  halkı asla doğru yola 
u laştırm az.

145. De ki: “B ana vahyedilenler a ra 
sın d a  -ölü, akan  kan, iğrenç bir şey 
olan dom uz eti veya Allah’tan  başka
sı ad m a kesildiği için m urdar olan 
hayvandan  başka- yasak  olan hiçbir 
şey görm üyorum .” B ununla  birlikte, 
kim  -istem eden ve ölçüyü kaçırm a
dan- [bunlardan  yemek] zorunda ka

nalı terettüp etmez]; çünkü Allah, çok bağış
layan, çok müşfik olandır.

146. Biz, Yahudi olanlara, bütün tırnaklı hay
vanlan haram kılmıştık. Aynı şekilde Biz, sığır 
ve koyunun -sırtlarının veya bağırsaklarının 
taşıdığı ya da kemiğe kanşan yağlar dışında- iç 
yağlarım da onlara haram kılmıştık. Bu; Bizim, 
işyardan dolayısıyla, onlara vermiş olduğumuz

lırsa, [bundan dolayı ona hiçbir gü- cezadır; çünkü Biz, sözümüze sadığızdır.

31 Bu ayet-i kerime, harfiyen doğru olarak çevrilmesi imkansız olan ayetlerden biridir. Bu bakımdan, söz 
konusu ayeti, anlamım dikkate alarak çevirmeyi uygun gördük. Muhammed Esed dışındaki çeviriler, 
ayeti, metne bağlı kalarak şöyle çevirmektedirler: “(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyunlardatı IkL 
keçiden iki... D eki O. bunların erkeklerini mi. dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yav
rulan mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin!"
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147. Eğer seni yalanlayacak olurlarsa, de ki: 
“Rabbiniz bol sevgi sahibi olandır. Bununla 
birlikte O’nun azabı suçlulardan da geri ka
lacak değildir.”

148-150. Allah’a ortak koşanlar diyeceklerdir 
ki: “Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız Al
lah’a ortak koşardık ne de herhangi bir şeyi 
haram kılardık.” Onlardan öncekiler de aynı 
şekilde yalanlamışlardı; ama onlar, sonunda 
azabımızı tatmışlardı. De ki: “[Bu konuda] 
yarımızda bize sunabileceğiniz herhangi bir 
bilgi var mıdır? (Yoktur; çünkü] siz bu konu

da, zanna uym aktan ve tahm inde 
bulunm aktan başka bir şey yapm a
maktasınız." De ki: “[Her konuda] 
kesin delil, sadece Allah’a aittir. Eğer 
O, dileseydi, hepinizi doğru yola 
ulaştırırdı.” Bununla birlikte, [onlar 
yine de batıl görüşlerinde ısrar ede
cek olurlarsa, o zam an sen de onla
ra] de ki: “O halde, Allah'ın b ü tü n  
bunları haram  kılmış olduğuna ta 
nıklık edecek tanıklarınızı buraya 
getirin!” Ancak onlar, her şeye rağ
men yine de tanıklık edecek olurlar
sa, sen sakın onlarla birlikte bu lu n 
ma! Ayetlerimizi yalanlam ış olanla
rın ve ahiret gününe inanm ayanların 
heva ve heveslerine de uyma; çünkü  
onlar, Rablerine [başkalarını] denk 
tutm aktadırlar.

151. De ki: “O halde gelin de Allah’ın 
size neleri haram  kıldığım an la ta 
yım: O size; kendisine herhangi bir 
şeyi ortak koşmanızı, annenize ve ba
banıza kötü davranmanızı, çocukları
nızı açlık korkusu ile öldürmenizi - 
[korkmanıza gerek yoktur; çünkü] 
sizi de onları da besleyen Bizizdir.- 
açık ya da gizli kötülüklere yaklaş
manızı ve -[meşru m üdafaa, idam 
hükm ünün infazı, savaş vb. d u ru m 
larda olduğu gibi adam  öldürmeyi] 
haklı kılan durum lar dışm da- Al
lah'ın kutsal kıldığı cana kıymanızı 
haram kılmıştır.32 İşte bunlar, Al
lah'ın, aklınızı kullanm anız için, size 
koymuş olduğu yasaklardır.

32 Ayeti bir bütün halinde anlayabilmek İçin, öncelikle İtalik cümlelerin okunması gerekir.
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152. Ergenlik çağma erişmedikçe, 
yetimin malına, onun lehine en iyi 
sonuçlar verecek durumlar dışında 
dokunmayın! Adalet gereği, ölçüyü 
ve tartıyı tam olarak gerçekleştirin! 
Bununla birlikte Biz, bir kimseye an
cak gücü oranında yük yükleriz. Gö
rüş belirttiğiniz zaman, yakınınız da 
olsa, yine de adil davranın! Allah’a 
verdiğiniz sözü yerine getirin! İşte 
bunlar; Allah'ın, düşünmeniz için, 
size emrettiği buyruklardır.

153. [Bilin ki], bu, Benim dosdoğru 
yolumdur. O halde, onu izleyin ve si
zi Benim yolumdan ayıracak olan 
yollan izlemeyin! İşte bunlar, Al
lah'ın, içinizde Allah bilincini canlı 
tutmanız için, size emrettiği buyruk
lardır.

154. Sonra iyi davranış sergileyenle
re; [nimetimizi] tamamlamak, her şe
yi açıklamak, doğru yola ulaştırmak 
ve sevgi pınan olmak üzere, Musa’ya 
kitabı verdik ki, Rableri ile karşılaşa
caklarına inansınlar!

155. Bu da. Bizim, indirdiğimiz mü
barek bir kitaptır; o halde, ona uyun 
ve Allah bilincini içinizde canlı tutun 
ki, O’nun sevgisine mazhar olasınız!

.  . ) __ _ v
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156-157. [Biz, bu kitabı); “Kitap, ancak, biz
den önceki iki topluluğa indirilmiştir; biz ise, 
onların bu öğretilerinden habersiziz." ya da 
“Bize de kitap indirilseydi, biz onun gösterdi
ği doğru yola onlardan daha iyi uyardık.” de
memeniz için [indirdik], İşte size de Rabbi- 
nizden açık bir delil, bir yol gösterici ve bir 
sevgi pınan gelmiştir. Şu halde, Allahın
ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüz çe- 1
virenden daha zalim kim olabilir ki...? Biz, 
ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirme- ,
lerinden dolayı, azabın en kötüsüyle ceza- (
landıracağız. (

(
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158. Onlar, ille de kendilerine meleklerin ya 
da bizzat Rabbinin gelmesini yahut da Rab- 
binden birtakım işaretlerin gelmesini mi bek
lemektedirler. Ancak [şunu çok iyi bilsinler 
ki], Rabden birtakım işaretler geleceği gün 
inanmak, daha önceden inanmamış ya da 
inancına rağmen, hayır işlememiş olan kim
seye hiç bir yarar sağlamayacaktır. De ki: “O 
halde bekleyin; çünkü biz de bekliyoruz”.

159-160, Dinleri konusunda ayrılığa düşenle
re ve böylece gruplara aynlanlara gelince; sen 
onlann bu tutumlarından dolayı hiç bir şekil
de sorumlu tutulacak değilsin; onlar hakkın
da karar vermek Allah’a aittir. Gerçekten de

O, onlann yapmış olduklannı [hesap 
günü] onlara bildirecektir. Şu halde, 
[kim bu dünyada] bir iyilik işleyecek 
olursa, [bilsin ki, kıyamet günü] ona 
yapacağı iyiliğin on katı verilecektir; 
buna karşılık kim bir kötülük işleye
cek olursa [o da bilsin ki, kıyamet gü
nü] hiç bir haksızlığa uğratılmadan 
sadece işleyeceği kötülüğün karşılığı 
kadar cezalandırılacaktır.

161. De ki: “K uşkusuz, Rabbim, be
ni, dosdoğru dine, b ü tü n  sapık  d in 
leri reddeden ve Allah’a ortak  koşan- 
1 ardan  olmayan İbrahim ’in dinine 
ulaştırm ıştır”.

162-163. De ki: “Namazım da ibadet
lerim de hayaüm da ölümüm de 
alemlerin Rabbi olan ve hiç bir orta
ğı bulunmayan Allah'a aittir. Bana 
söylenen budur; bu yüzden ben, [her 
zaman kendini O’na] teslim edenle
rin ilki olacağım”.

164. De ki: “Allah, her şeyin Rabbi 
iken O'ndan başka Rab mi arayaca
ğım? Herkes sadece kendi işleyeceği 
günahdan dolayı sorumludur; çünkü 
hiç kimse bir başkasının yükünü ta 
şımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbini- 
ze olacaktır; o zaman O, size ayrılığa 
düştüğünüz hususları bildirecektir."

165. Sizi yeryüzünün halifeleri ya
pan ve size verdikleriyle sizi dene
mek için kiminizi derece bakımından 
kiminizden üstün kılan O'dur. Kuş
kusuz Rabbin, cezalandırması çok 
hızlı olandır; bununla birlikte O, [ay
nı zamanda] çok bağışlayan, çok 
müşfik olandır.
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7. A’RAF SÛRESİ 

[Mekke’de inmiştir ve 
206 ayetten oluşmaktadır.]

Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 
Adıyla,

1. Elif, Lâm, Mim, Sâd.

2. [Bu, insanları] uyarman ve ina
nanlara öğüt vermen için sana indi
rilen bir kitaptır; o halde, kalbinde 
bu konuda hiç bir kuşku bulunma
sın!

3. Rabbinizden size indirilene uyun; 
ama O’nun dışındaki dostlara uyma
yın! Ne kadar da az öğüt alıyorsu
nuz!

4-5. Biz nice ülke helak etmişizdir; 
onlara, azabımız, ya geceleyin ya da 
onlar, öğle uykusundayken gelmiş
tir. Azabımız kendilerine geldiğinde, 
söyleyecekleri söz: “Kuşkusuz, biz 
zalimlerdendik." demekten başka bir 
şey olmamıştır. ki], onlar da ayetlerimize haksız olarak karşı

6-7. Andolsun ki, Biz, hem kendile- ?lkmalanndan dolay  kendilerine zulmetmiş
, , , . , , , . olanlardan olacaklardır,nne [elçi] gondenlenlen hem de elçi

olarak gönderilenleri sorgulayacağız ıo. Andolsun ki, Biz, sizi yeryüzünde yerleş- 
ve onlara bilgimiz dahilinde gerçek- tirmiş ve orada sizin için yaşama imkanlan 
leşmiş olan her şeyi anlatacağız; sağlamıştık. Buna rağmen yine de ne kadar 
çünkü Biz [olanlardan hiçbir zaman] az şükrediyorsunuz!

uzak değildik. n -12. Andolsun ki, Biz, sizi yaratmış, sonra
8-9. O gün tartı, gerçek olacaktır, size şekil vermiş ve sonra da meleklere: 

Kimlerin tartılan ağır gelecek olursa, “Adem’i selamlayın!” demiştik. Onlar, İblis di
kilsinler ki], onlar, kurtuluşa eren- şmda, selamlamışlardı. O ise, selamlayanlar- 
ler olacaklardır; ancak kimlerin tar- dan olmamıştı. Bunun üzerine Allah [ona]: 
t ilan hafif gelecek olursa, [bilsinler “Sana [Adem’i selamlamanı] söylediğimde, se-

©  'C <p Ja
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7. A’RAF SÛRESİ 
(Mekke'de inmiştir ve 

206 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1. Elif, Lâm, Mim, Sâd.

2. [Bu, insanları) uyarman ve ina
nanlara öğüt vermen için sema indi
rilen bir kitaptır; o halde, kalbinde 
bu konuda hiç bir kuşku bulunma
sın!

3. Rabbinizden size indirilene uyun; 
ama O’nun dışındaki dostlara uyma
yın! Ne kadar da az öğüt alıyorsu
nuz!

4-5. Biz nice ülke helak etmişizdir; 
onlara, azabımız, ya geceleyin ya da 
onlar, öğle uykusundayken gelmiş
tir. Azabımız kendilerine geldiğinde, 
söyleyecekleri söz: “Kuşkusuz, biz 
zalimlerdendik.” demekten başka bir 
şey olmamıştır.

6-7. Andolsun ki, Biz, hem kendile
rine [elçi) gönderilenleri hem de elçi 
olarak gönderilenleri sorgulayacağız 
ve onlara bilgimiz dahilinde gerçek
leşmiş olan her şeyi anlatacağız; 
çünkü Biz [olanlardan hiçbir zaman] 
uzak değildik.

8-9. O gün tartı, gerçek olacaktır. 
Kimlerin tartılan ağır gelecek olursa, 
[bilsinler ki), onlar, kurtuluşa eren
ler olacaklardır; ancak kimlerin tar
tılan hafif gelecek olursa, [bilsinler

o  $>'} 
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ki), onlar da ayetlerimize haksız olarak karşı 
çıkmalanndan dolayı kendilerine zulmetmiş 
olanlardan olacaklardır.

ıo. Andolsun ki, Biz, sizi yeryüzünde yerleş
tirmiş ve orada sizin için yaşama imkanlan 
sağlamıştık. Buna rağmen yine de ne kadar 
az şükrediyorsunuz!

1 1-12. Andolsun ki, Biz, sizi yaratmış, sonra 
size şekil vermiş ve sonra da meleklere: 
“Adem’i selamlayın!" demiştik. Onlar, İblis dı
şında, selamlamışlardı. O ise, selamlayanlar
dan olmamıştı. Bunun üzerine Allah [onaj: 
“Sana [Adem’i selamlamanı) söylediğimde, se-
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nl selamlamaktan ne alıkoydu?" demişti. C 
da: “Ben, ondan daha iyiyim; çünkü sen, be
ni ateşten, onu ise çamurdan yarattın." de
mişti.

13. (0 zaman Allah ona]: “Madem öyle, hay
di in oradan; çünkü senin orada büyüklük 
taslamaya hakkın yoktur. IDerhal) çık git: zi
ra artık sen aşağılananlardansm." demişti.
H. Bunun üzerine, o: “O halde, bana, [in

sanların] tekrar diriltilecekleri güne kadar 
mühlet veri’ demişti.

15. Allah da: “Pekala, sen mühlet verilenler
densin!" diyerek karşılık vermişti.

16-17. O zaman, şeytan: "Mademki 
beni azdırdın, o halde ben de Senin 
doğru yolunun üzerinde onlar için 
pusuya yatacağım ve onlara, önlerin
den, arkalarından, sağlarından ve sol
larından sokulacağım; böylece Sen, 
onlann çoğunun şükredenlerden ol
mayacaklarını göreceksin." demişti.

18. Allah da ona: “Öyleyse, sen, ora
dan derhal çık; çünkü sen artık ye
rilmiş ve kovulmuş birisin! Ancak 
onlar arasından sana uyacak olanla
ra gelince; andolsun ki. Ben. cehen
nemi sizlerle. hep birlikte dolduraca
ğım" demişti.

19. Adem'e de: "Ey Adem! Sen. eşin 
ile birlikte cennete yerleş: orada iki
niz de dilediğiniz gibi yeyin. Ama şu 
ağaca (asla] yaklaşmayın ki. (kendi
lerine] yazık edenlerden olmayası
nız!" demişti.

20-22. Şeytan, o ana kadar farkında 
olmadıklan cinselliklerini onlara gös
termek amacıyla, [onlara]: "Rabbiniz, 
o ağaca yaklaşmanızı, sırf melek ya 
da ölümsüzlerden olmamanız için ya
sakladı." diyerek onlara fısıldamış ve: 
"Gerçekten de ben, sizin iyiliğinizi is
teyenlerdenim." diyerek onlara yemin 
etmişti. Böylece o. yalan sözlerle on
ları [yasaklanmış ağacın meyvesin
den yemeğe] yönlendirmiş oldu. An
cak, onlar, ağacın [meyvesini] tadar 
tatmaz, cinselliklerinin farkına var
mışlardı. Bu yüzden, derhal, üzerleri
ni bahçedeki yapraklarla örtmeye ko
yulmuşlardı. O anda Rableri onlara: 
“Ben sizin o ağaca [yaklaşmanızı] ya
saklamamış mıydım ve size, ‘şeytan 
sizin açık düşmanmızdır.- dememiş 
miydim?" diyerek seslenmişti.
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23. O zaman onlar: “Ey Rabbimiz! 

Biz [Senin emrine uymamakla] ken
dimize yazık ettik; bu yüzden eğer 
Sen bizi bağışlamayacak ve bize sev
gini göstermeyecek olursan, kuşku
suz ki, biz, kaybedenlerden olaca
ğız.” demişlerdi.

24-25. Allah da [onlara]; “Birbirinize 
düşman olarak [oradan yere] inin; 
çünkü, yeryüzü belli bir süreye ka
dar, sizin için, bir barınma ve geçin
me yeri olacaktır; artık orada yaşa
yacak, orada ölecek ve [kıyamet gü
nü diriltilmek üzere] oradan çıkarıla
caksınız." diyerek karşılık vermişti.

26. Ey Ademoğullan! Biz, hem cin
selliğinizi gizlemeniz hem de [kendini
zi güzel göstermeniz için] size elbise 
[yapma bilgisini] bahşettik; ama içi
nizde Allah bilincinin canlı kalması 
sonucu oluşan iffet elbisesine gelince; 
o, [diğer örtülerden] daha hayırlıdır. 
İşte bu, öğüt almanız için, Allah’ın in
dirmiş olduğu ayetlerden biridir.

27-28. Ey Ademoğullan! Şeytan, ata
larınızı [ayarttığı] gibi sizi de ayart
masın; nitekim o, onları cennetten 
çıkarmak, farkında olmadıkları cin
selliklerini onlara göstermek için [iç
lerindeki iffet] örtülerini yok etmiş ve 
böylece onlan oradan çıkartmıştı. 
Kuşkusuz, o ve taraftarları, sizi, si
zin kendilerini göremeyeceğiniz yer
lerden görürler. Kuşkusuz ki, Biz, 
şeytanları, inanmayanların dostlan 
kılmışızdır; bu yüzden onlar, her ne 
zaman bir kötülük yapsalar, “Biz 
atalanmızı bu işi yapar bulduk ve Al
lah da bunu bize buyurdu." derler. 
De ki: "Allah kötülüğü buyurmaz. Al-

'Jfc©ı

Cw'i
e  & & & & £

lah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylü
yorsunuz?”

29. De ki: Rabbim, adaleti buyurmuştur.” 
Her secde ettiğinizde, bütün varlığınızla O na 
yönelin ve içinizden gelerek, samimi bir bi
çimde O’nu çağınn! Nasıl ki, ilk defa sizi ya
ratan O idiyse, aynı şekilde dönüşünüz yine 
O’na olacaktır.

30. O, bir kısmınızı doğru yola ulaştıracaktır: 
ancak bir kısmınızın da doğru yoldan sapma
sı kaçınılmaz olacaktır. Çünkü onlar, Allah’ı 
terk edip şeytanlan kendilerine dost edine
cekler ve buna rağmen onlar yine de kendile
rinin doğru yolda olduklarım sanacaklardır.
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31-32. Ey Ademoğullanl İbadet etmek üzere 
(Kabe’ye) her girişinizde, (oraya çıplak olarak 
girmeyin], elbiselerinizi giyin; yiyeceklerinizi 
yeyin ve içeceklerinizi de için; ama sakın [Al
lah'ın size helal kıldığı yiyecekleri kendinize 
yasaklama konusunda] aşırdığa kaçmayın; 
çünkü O, aşırılığa kaçanları sevmez. O halde 
de ki: “Allah'ın kullan için yarattığı elbiseyi, 
temiz ve güzel nzıklan yasaklayan kimdir?” 
De ki: “Onlar dünya hayatında, [hem inanan
lar hem de inanmayanlar], kıyamet gününde 
ise sadece inananlar içindir." İşte Biz bilen

bir halk için ayetlerimizi aynntdı bir 
biçimde böyle açıklıyoruz.’

33. De ki: “Rabbim, ancak açık ya 
da gizli bütün kötülükleri, günahı, 
haksız yere saldınyı, Allah’ın kendi
lerine hiçbir güç indirmediği şeyleri 
O’na ortak koşmanızı ve Allah hak
kında bilmediklerinizi söylemenizi 
yasaklamıştır.”

34. Her halkın belirlenmiş olan bir 
süresi vardır; öyle ki, onlar, süreleri 
gelince, onu ne bir an geciktirebilir
ler ne de bir an öne alabilirler.

35-36. Ey Ademoğullanl Size içiniz
den ayetlerimi anlatacak olan elçiler 
geldiğinde, Allah bilincini içlerinde 
canlı tutanlar ve yaşantılannı düzel
tenler, [çok iyi bilsinler kil, onların hiç 
bir korkusu olmayacaktır ve onlar 
üzülmeyeceklerdir de. Bununla bir
likte, ayetlerimizi yalanlayanlara ve 
kibirlenerek onlardan yüz çevirenlere 
gelince; onlar, ateş halkı olacaklardır 
ve orada sürekli olarak kalacaklardır.

37. Allah hakkında yalan uyduran
dan ya da ayetlerini yalanlayandan 
daha zalim kim olabilir ki...? Onlar, 
kitaptaki nasipleri kendilerine ulaşa
cak olanlardır; ancak, elçilerimiz, 
canlarını almak üzere yanlarına gel
diklerinde, onlara: “Allah dışında ça
ğırıp durduklarınız nerededir?” diye
ceklerdir. Onlar ise: “Bizi yüzüstü bı
rakıp kayboldular.” diyerek karşılık 
vereceklerdir. Böylece onlar, inkarcı 
olduklarına bizzat kendileri tanıklık 
edeceklerdir.

* Genelde bu ayet bağlam dikkate alınm adan çevrilmektedir. Nitekim biz de öyle çevirmiştik. A ncak ilk dö
nem tefsirleri konusunda u m a n  olan öğretim elemanımız Dr. Akif Koç’u n  uyansı üzerine, ayeti, son  a n 
da bağlamı dikkate alarak  çevirme im kanım  bulduğum uz için kendimizi m utlu  hissediyoruz. U yarısın
dan dolayı, kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. M ütercimler bağlamı dikkate alm adan, ayeti şu  şekil-
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38-39. Bunun üzerine Allah onlara: 
“O halde, sizden önce ateşe girmiş 
olan cin ve insan topluklarına siz de 
katlim!” diyecektir. Her ne zaman bir 
grup ateşe girecek olsa, yandaşlarına 
lanet edecektir. Sonunda hepsi orada 
bir araya geldiklerinde, sonrakiler, 
öncekiler için: “Ey Rabbimizf Bizleri 
doğru yoldan saptıranlar işte bunlar
dı; o halde. Sen onlara, ateşten iki 
kat azap ver!” diyeceklerdir. Allah ise: 
“Zaten her biriniz için iki kat olacak
tır; ama siz bilmiyorsunuz.” diye kar
şılık verecektir, O zaman öncekiler, 
sonrakilere: “Demek ki, sizin de bize 
bir üstünlüğünüz yokmuş! O halde, 
yapmış olduklarınızdan dolayı azabı 
tadın!” diyeceklerdir.

40-41. Ayetlerimizi yalanlayanlara ve 
kibirlenerek onlardan yüz çevirenle
re gelince; [çok iyi bilin ki], göğün 
kapısı onlara asla açılmayacaktır. 
Onlar; halat, iğne deliğinden geçme
dikçe,33 asla cennete giremeyecekler
dir. İşte Biz, suçluları böylece ceza
landıracağız. Onlar için cehennemde 
[altlarında ateşten] bir yatak, üstle
rinde ise, bir örtü olacaktır. İşte Biz, 
zalimleri böylece cezalandıracağız.

42-43. Bununla birlikte, inananlara 
ve iyi işler yapanlara gelince; -Biz, ki
şiye ancak gücü oranında yük yükle
riz- onlar cennet halkı olacaklardır ve 
orada sürekli olarak kalacaklardır. 
Biz, [oradal onların kalplerinde kin-
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den yana ne varsa hepsini gidereceğiz. Altla- 
nndan da ırmaklar akacaktır. İşte o zaman 
onlar: “Övgü, bizi, bu [nimetlere] ulaştıran Al
lah içindir. Eğer O, bizi [bu nimetlerel ulaştır- 
masaydı, biz kendimiz asla ulaşamazdık. An- 
dolsun ki, Allah elçileri, bize gerçeği bildirmiş
lerdir.” diyeceklerdir. [Orada] onlara: “İşte bu, 
yapmış olduklarınızdan dolayı mirasçısı oldu
ğunuz cennettir.” diye seslenilecektir.

de çevirmektedirler: “Ey Ademoğullan, her mescidfe gidişintz/de süsflü güzel elbiselerinizi alın; yeyin, için, 
fa ka t isra f etmeyin; çünkü O. isra f edenleri sevmez. ’ De ki: ‘Allah 'm, kullan için çıkardığı süsü ve güzel rız
kı kim haram etti?...’

33 Genellikle mütercimler, bu ayet-i kerimeyi, İncillerin etkisiyle, ‘deve iğne deliğinden geçmedikçe..." şek
linde çevirmektedirler: Ancak dil konusuna ağırlık veren müfessirler, buradaki, sözcüğün, "halat" olarak 
okunmasının Kur'an’ın üslûbuna daha uygun düşeceğini ifade etmişlerdir. Bu yüzden, biz de çeviride bu 
yaklaşımı yeğledik.
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44-45. Cennet ehli cehennem ehline: “Biz, 
Rabbimizin bize vaat etmiş olduğunun gerçek 
olduğunu gördük: siz de Rabbinizin size vaat 
etmiş olduğunun gerçek olduğunu gördünüz 
mü?” diye seslendiklerinde onlar: “Evet.” diye
rek karşılık vereceklerdir. O zam an araların
dan bir çağıncı [onlara]: “Allah'ın laneti, [in- 
sanlan] Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu kö
tü göstermeye çalışan ve ahireti inkar eden za
limlerin üzerine olsun!” diye bağıracaktır.

46-49. O zaman her iki grubun ara
sında bir perde olacaktır. A’râf üze
rinde de her iki grubu sim alanndan 
tanıyacak olan birtakım insanlar b u 
lunacaktır. Henüz cennete girmemiş 
olan, am a ona girmeyi um an bu  in
sanlar [öncelikle] cennet ehline: “Se
lam size!” diye sesleneceklerdir. An
cak bakışları cehennem ehline doğru 
yönelir yönelmez, onlar: “Ey Rabbi- 
miz! Bizi bu zalimlerle birlikte b u 
lundurma!” diyeceklerdir. A’râftak i 
insanlar, sim alanndan tan ıd ık lan  
birtakım adamlara: “Zenginliğiniz ve 
taslamış olduğunuz büyüklüğünüz, 
[burada] size hiç bir yarar sağlam a
mış! [Cennet ehline işaret ederek, 
dünyada iken], Allah'ın, kendilerini 
hiçbir nimetine ulaştırm ayacağına 
dair yemin ettikleriniz bunlar mı?” 
diyerek sesleneceklerdir. [Sonunda 
A’râ f  ta bulunan insanlara da]: “Siz 
de cennete girin; artık ne korkacak 
ne de üzüleceksiniz!” [denilecektir34].

50-53. Cehennem ehli, cennet ehline: 
“Suyunuzdan ya da Allah’m size ver
diği nzıktan bize de biraz verin!” diye 
seslenecekler. Onlar da: “Allah bun 
ları, [Allah’ı unutup] dünya hayatının 
[geçici güzelliklerine] aldandıkları 
için dinlerini oyun ve eğlence konusu 
yapan inkarcılara yasaklamıştır.” di
ye karşılık vereceklerdir. [O zam an 
Allah da şöyle buyuracaktır]: “Nasıl 
ki, onlar, [bu dünyada iken] ayetleri
mizi inkar ettikleri için [Bizimle] kar
şılaşacakları bugünü unutm uşlarsa.
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34 GencUlkle çeviriler, ayet-i kerimede geçen “Siz de cennete girin; artık ne korkacak ne de üzüleceksiniz/" 
İbaresini, A'râTta bulunan İnsanlara değil de, cennette bulananlara atfetmektedirler. Cennette olanlara, 
cennete girin sözünün bir anlamı olamayacağına göre, söz konusu İbarenin A'râftaki insanlar ile İlgili ol
ması bağlama daha uygun düşmektedir. Nitekim müfesslrlerln büyük bir kısmı söz konusu ayet-i keri
meyi bu şekilde anlamışlardır. Şimdi yaygın olan çevirilerden bir örmek sunuyoruz: "...(ve cennet ehline 
dönerek!; “Girin cennete; artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz" (derler).
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aynı şekilde bugün de Biz onlan 
unutacağız. Çünkü Biz, gerçekten de 
onlara, bir kitap göndermiş ve onu, 
inanacak olanlar için bir yol gösterici 
ve sevgi kaynağı olması için bilimsel 
bir biçimde açıklamıştık.” Bununla 
birlikte, [kendilerine göndermiş oldu
ğumuz kitabı inkar edenler, yalnızca, 
onda gerçekleşeceği belirtilmiş olan 
ceza gününün gelip çatacağı günü 
mü] beklemektedirler? [Ancak onlar, 
şunu çok iyi bilsinler ki), ceza günü
nün gelip çatacağı gün, onun gelip 
çatacağını önceden umursamayanlar 
şöyle haykıracaklardır: “Rabbimizin 
elçileri bize gerçeği söylemişlerdil 
Şimdi bizim [burada] şefaatçilerimiz 
mi var ki, bize şefaat etsinler! Ya da 
yapmış olduklarımızdan farklısını 
yapmak için [dünyaya] geri mi gönde
rileceğiz ki...!” Gerçek şudur ki, on
lar, kendilerine yazık etmiş olacak
lardır. [Bu dünyada iken] uydurduk
ları şeyler de onlan orada terk edip 
yüz üstü bırakacaklardır.

54. Kuşkusuz, Rabbiniz, gökleri ve 
yeri altı evrede yaratan, sonra da ar-

Kas
ATaf Suresi. Cüz 8 *kur* 7
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şa kurulan Allah’tır. O, gündüzü, maYınl O na, korku ve umut içinde seslenin:
kendisini hızlı bir şekilde izleyen ge- zira Allah111 sevgisi ve şefkati iyilik edenlere 
ce ile örter. Güneşi, ayı ve yıldızlan Ç°k yakındır.
emrine boyun eğmiş olarak [yaratan] 57.58. [insanlara duyduğu yoğun] sevgisinin 
da O’dur. Şunu hiçbir zaman aklı- bir müjdesi olarak [onlara] rüzgarlan gönde- 
nızdan çıkarmayınız ki, yaratmak da ren O’dur: Yağmur yüklü bulutlan yüklen- 
buyurmak da O na aittir. Alemlerin diklerinde, Biz, onlan çorak bir bölgeye gön- 
Rabbi olan Allah ne yücedir! deririz. [Orada] yağmuru yağdınr ve o yağ-

55-56. Rabbinize, alçak gönüllülükle mur suyuyla her türlü ürünü çıkarırız. İşte 
ve içtenlikle seslenin; çünkü, O, ölüleri de böyle çıkaracağız. [Bu benzetmeyi 
haddi aşanlan sevmez. O halde, ül- sizel ibret almanız için [veriyoruz]. İyi bir böl- 
kede düzen sağlandıktan sonra, bir 8enin bitkisi, Rabbinin izni ile [iyi ve bol bir 
daha orada asla bozgunculuk çıkar- Şekilde] çıkar; kötü bir yerinki ise, ancak
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güçlükle ve çok az çıkar. İşte Biz, şükreden 
bir topluluk için ayetlerimizi böyle değişik şe
killerde açıklıyoruz.

59. Gerçekten de Biz, Nuh’u  halkına gönder
miştik. O da [onlara): “Ey halkım! Allah’a  iba
det edin [O’nun  için çalışın]; çünkü sizin 
O’ndan başka tanrınız yoktur. Gerçekten de 
ben, korkunç ve dehşetli bir günde başınıza 
bir azap gelmesinden korkuyorum.” demişti.

61-63. [O zaman) o. (onlara): “Ey hal
kım! Bende hiçbir sapıklık yoktur; 
ancak ben alemlerin Rabbi olan Al
lah'ın elçisiyim. Bu yüzden size Rab- 
bimin mesajlarını bildiriyorum ve si
ze öğütlerde bulunuyorum; çünkü 
ben. Allah sayesinde sizin bilmedik
lerinizi biliyorum. O halde, sizi uyar
ması için, içinizden birine Rabbiniz- 
den bir uyan gelmesini mi yadırgı
yorsunuz? [Aslında bu uyan), içiniz
de Allah bilincini canlı tutm anız ve 
böylece O’nun sevgi ve şefkatine 
mazhar olmanız içindir.” demişti.

64. Onlar, [bütün bu açıklam alara 
rağmen] yine de O'nu yalanlam ışlar
dı. B unun üzerine Biz de onu ve 
onunla birlikte olanlan gemiye [bin
direrek) kurtarm ış ve ayetlerimizi ya- 
lanlayanlan ise suda boğm uştuk: 
Gerçekten de onlar, gerçeği göreme
yen kör bir topluluk idiler.

65. Ad halkına da kardeşleri Hud’u 
göndermiştik. O da [onlara]: “Ey hal
kım! Allah’a ibadet edin (O’n u n  için 
çalışın); çünkü sizin O’ndan başka 
tanrınız yoktur, O halde buna rağ
men yine de Allah’ı içinizde duym a
yacak mısınız?” demişti.

66. Bunun üzerine halkının ileri ge
lenleri, [ona]: “Gerçekten de biz, seni 
eksik akıllı biri olarak görüyoruz ve 
gerçekten de biz, senin yalancı biri 
o lduğunu düşünüyoruz .” diyerek 
karşılık vermişlerdi.

60. Bunun üzerine halkının ileri gelenleri 
(ona): “Kuşkusuz ki, biz seni apaçık bir sa
pıklık içinde görüyoruz.” diyerek karşılık ver
mişti.

67-69. [O zaman) o da [onlaral: “Ey 
halkım! Benim için eksik akıllılık di
ye bir şey asla söz konusu değildir; 
ancak ben, alemlerin Rabbi olan Al
lah'ın elçisiyim. Bu yüzden size Rab-
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bimin mesajlarını bildiriyorum ve si
ze güvenilir öğütler veriyorum. O 
halde, sizi uyarması için, içinizden 
birine Rabbinizden bir uyan gelmesi
ni mi yadırgıyorsunuz? Allah'ın, Nuh 
halkından sonra, sizi onların yerine 
nasıl getirdiğini ve yaratılış bakımın
dan sizi onlardan nasıl daha üstün 
kıldığını bir hatırlayın! Öyle ise, Al
lah'ın nimetlerini anın ki, kurtuluşa 
eresiniz!” demişti.

70. Bunun üzerine onlar: “Sen bize, 
sadece Allah’a ibadet etmemizi ve 
atalarımızın tapm akta olduklarını 
terketmemizi [bildirmek] için mi gel
din? O halde, sözüne güvenilir kim
selerden isen, haydi, bizi tehdit etti
ğin [azabı] bize getir bakalım!” diye
rek karşılık vermişlerdi.

71-72. O zaman o da lonlara]: “Siz, 
gerçekten de Rabbinizin cezasma ve 
gazabına m üstahak  olacaksınız! 
Şimdi siz, bizzat kendinizin ve atala
rınızın adlandırdığı [birtakım asılsız, 
boş] isimler hakkında mı benimle 
tartışm aya kalkışacaksınız? [Böyle 
bir şeye asla kalkışmayın; o isimler 
gerçekten asılsızdırlar]; çünkü Allah 
onlara hiçbir güç indirmemiştir. O 
halde [başınıza neler geleceğini gör
mek için] bekleyin; çünkü ben de si
zinle birlikte bekleyeceğim.” demişti. 
Bunun üzerine Biz de onu ve onunla

birlikte olanları, sevgimizle kurtarmış ve 
ayetlerimizi yalanlayanların ve inanmayanla
rın ise kökünü k a z ım ış tık .

73. Semud halkına da kardeşleri Salih'i 
[göndermiştik], O da [halkına]: “Ey halkım! 
Allah’a ibadet edin 10’nun  için çalışın]; çün
kü sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Ger
çekten de size Rabbinizden açık bir delil gel
miştir. İşte size delil olarak Igelen] Allah'ın şu 
dişi devesidir. O halde onu serbest bırakın ki. 
Allah'ın toprağında otlasın! Başınıza çok acı 
veren bir azap gelmemesi için salan ona kötü 
davranmayın!"
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74. “Allah’ın, Ad [halkından] sonra, sizi onla
rın yerine nasıl getirdiğini ve yeryüzünde sizi 
nasıl yerleştirdiğini bir hatırlayın! Gerçekten 
de, düzlüklerinde kendinize saraylar yapıyor
dunuz, dağlarında ise evler yontuyordunuz. 
0  halde Allah’ın nim etlerini an ın  ve ülkede 
asla bozgunculuk çıkarmayın!”

75. Halkının büyüklük taslayan  ileri gelenle
ri, içlerinden inanm ış olan zayıflara: “Siz, 
gerçekten de Salih’in Rabbi tarafından gön
derildiğini kabul ediyor m usunuz?” diye sor
muşlardı. Onlar da: “Elbette, biz, onunla 
gönderilene inanıyoruz." diyerek karşılık ver
mişlerdi.

76-79. [O zaman) büyük lük  tasla- 
yan lar ise: “Biz de sizin inandığınızı 
inkar ediyoruz.” dem işler ve çok geç
m eden dişi deveyi acım asızca boğaz
lam ışlar ve böylece Rablerinin em ir
lerini çiğnem işler ve [Allah’a  ve Salih 
Peygambere m eydan okuyarak): “Ey 
Salih! Sen, gerçekten de elçilerden 
isen, haydi bizi tehdit ettiğin [azabı) 
getir bakalım !” dem işlerdi. [Salih 
Peygamber de halkının azabı isted i
ğini görünce] onlara: “Ey halkım! 
Ben size, Rabbimin m esajını b ild ir
dim ve size öğüt verdim: ne var ki, 
siz, öğüt verenleri sevm iyorsunuz." 
diyerek onlardan uzaklaşm ıştı. B u 
n u n  üzerine çok geçm eden şiddetli 
b ir sarsın tı on lan  ansızın yakalayı- 
vermişti: öyle ki, onlar, kendi evle
rinde diz ü stü , cansız k a la k a lm a la r
dı.

80-81. Lut'u d a  [halkına elçi o larak  
gönderm iştik). H ani o, h a lk ın a : 
“D ünyada, sizden önce hiç k im sen in  
işlememiş olduğu iğrençliği mi işli
yorsunuz? G erçekten de siz, k ad ın 
ları bırakıp d a  şehvetle erkeklerle 
cinsel ilişkiye giriyorsunuz. G erçek
ten  de siz haddi a şan  b ir halksınız!" 
demişti.
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82. [Buna karşı] halkının cevabı ise: 
“Madem ki, [Lut, ailesi ve taraftarla
rı, bizim yaptığımız fillere katılmaya
rak] temiz kalmaya çalışan insanlar
dır, o halde onlan ülkemizden kova
lım!”’ demekten başka bir şey olma
mıştı.

83-84. Bunun üzerine Biz, onu ve 
geride kalanlardan olan karısı dışın
daki aile fertlerini kurtarmış, [halkı
nın] üzerlerine ise [taş] yağmuru 
yağdırmıştık. O halde, günah işle
yenlerin sonunun nasıl olduğunu bir 
gör!

85. Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı 
[göndermiştik]. O da: “Ey halkım! Al
lah’a ibadet edin; çünkü sizin 
O’ndan başka tanrınız yoktur. Ger
çekten de size Rabbinizden açık bir 
delil gelmiştir. O halde ölçü ve tartı
yı dosdoğru yapın ve insanları sahip 
bulunduktan haklarından mahrum 
bırakmayın! Ülkede düzen sağlan
dıktan sonra, bir daha orada asla 
bozgunculuk çıkarmayın! Bütün 
bunlar -eğer inananlardan iseniz- si
zin için daha hayırlıdır.”
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86. ‘İnananlan tehdit ederek onlan Allah yo
lundan alıkoymak ve onu kötü göstermek 
amacıyla hiçbir yolun başında asla oturma
yın! Az iken sizi nasıl çoğalttığım bir hatırla
yın! Bozguncuların sonunun ne olduğunu bir 
görün!”

87. “Madem ki, içinizden bir grup benimle 
gönderilene inanmış, bir başkası da inanma
mıştır, o halde Allah bizimle [onlar] arasında 
hüküm verene dek güçlüklere göğüs gerin; 
çünkü O, hükmedenlerin en iyisidir.” demiş
ti.
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90. H alk ın ın  in k a rc ı ileri gelen leri, 
[Şuayb’e u y an la ra ]: “E ğer Ş u a y b ’e 
u y a c a k  o lu rsan ız , o z a m a n  m u tla k a  
z a ra ra  u ğ ra y a c a k la rd a n  o lu r s u n u z .” 
dem işlerd i.

91-92. B u n u n  ü ze rin e  çok  g eçm ed en  
şidde tli b ir  s a rs ın tı  o n la rı a n s ız ın  ya- 
ka lay ıverm işti; öyle ki, o n la r , k e n d i 
ev lerinde diz ü s tü  can s ız  k a la k a lm a 
lard ı. Ş u a y b ’ı y a la n la y a n la r , s a n k i 
o ra d a  h iç  y a şa m a m ışla rd ı. A s lın d a  
z a ra ra  u ğ ra y a n la r , Ş u a y b ’ı y a la n la 
y a n la r  o lm u ştu .

93. [Şuayb P eygam ber h a lk ın ın  a z a 
b a  u ğ ray acağ m ı a n la y ın c a  o n lara]: 
“Ey halk ım ! B en  size, R ab b im in  m e 
sa jla rın ı b ild ird im  ve size ö ğ ü t v e r
dim . O h a ld e  b en , n a s ıl o lu r  d a  g e r
çeği in k a r  e d e n  b ir  h a lk  iç in  ü z ü lü 
rü m ? ” d iyerek  o n la rd a n  u z a k la ş m ış 
tı.

88-89. Halkının büyüklük taslayan ileri ge
lenleri, [Şuayb’e]: “Ey Şuayb! Andolsun ki, di
nimize geri dönmezseniz, seni ve seninle bir
likte inananları ülkemizden kovacağız!” de
mişlerdi. O ise: “Biz istemesek de mi! Allah 
bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tek
rar ona dönecek olursak, kuşkusuz, Allah 
hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz 
olan Allah dilemedikçe, bizim ona dönmemiz 
asla söz konusu olamaz! Rabbimiz her şeyi il
miyle kuşatmıştır. Bu yüzden biz sadece Al
lah’a güveniriz. Ey Rabbimiz! Bizimle halkı
mız arasında adaletle hükmet; çünkü Sen, 
hüküm verenlerin en iyisisindir.” demişti.

94-95. Biz, herhangi bir ülkeye, hal
kım, -alçak gönüllü olmaları için- 
darlık ve sıkıntı ile denemeden önce 
asla bir peygamber göndermiş deği- 
lizdir. Daha sonra kötü durumlarım 
iyiye çevirmiştik; öyle ki onlar, çoğal
mışlar, son derece zenginleşmişler ve 
[şımarmaları sonucu geçmişlerini 
unutarak]; “Atalarımız da böyle sı
kıntılı ve sevinçli günler yaşamışlar
dı.” demişlerdi. Bunun üzerine. Biz 
de, onları, onlar daha ne olup bittiği
nin farkına varmadan ansızın yaka- 
layıvermiştik.

it
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96. Şayet bu ülkelerin halkları inan
mış ve Allah bilincini içlerinde canlı 
tu tm u ş olsalardı. Biz de o zaman on
lara gökten ve yerden bereket kapıla
rı açardık. Ne var ki, onlar ayetleri
mizi yalanlam ışlardı. B unun üzerine 
Biz de onlan. yapıp ettiklerinden do
layı yakalayıvermiştik.

97-99. Bu ülkelerin halkları, azabı
mızın, onlar geceleyin uyudukları bir 
an d a  başlarına gelmeyeceği konu
su n d a  acaba güven içinde midirler? 
Ya d a  o ülkelerin halklan, azabımı
zın, onlar kuşluk  vakti eğlendikleri 
b ir anda , gelmeyeceği konusunda 
acaba güven içinde midirler? Acaba 
onlar, Allah'ın kendilerine karşı h a 
zırlam ış olduğu öngörülmez ince bir 
tertib inden güven içinde midirler? 
Oysaki Allah'ın öngörülemeyen ince 
tertib inden ancak  h ü sran a  uğramış 
olan b ir halk  güven içinde olur.

ıoo. O ülkelerin halklarından sonra 
yeryüzüne m irasçı kıldıklarımız, di
lediğim iz tak tirde , günah larından  
dolayı kendilerini de cezalandırabile
ceğimizi h â lâ  anlam ayacaklar mı? 
[İşte onların  bu  um ursam az tu tu m 
la rından  dolayıdır ki], Biz de [gerçek
lere] ku lak  vermemeleri için onların 
kalplerini m ühürleriz.

1 0 1-10 2 . S ana haberlerini an latm ak
ta  olduğum uz bu  ülkelere gelince; 
gerçekten de elçileri onlara apaçık 
deliller getirmişlerdi. Ne var ki, on
lar, önceden yalanlam ış olduklarına 
inanacak  değillerdi. İşte Allah, gerçe
ği in k a r edenlerin kalplerini böylece
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mühürler. Gerçekten de Biz, onların çoğunda 
ahde bağlılık görmemiştik; tam tersine çoğu
nu  yoldan çıkmış kimseler olarak bulmuş
tuk.

103. D aha sonra. Biz, onların ardından Mu
sa ’yı mucizelerimizle birlikte Firavun'a ve 
[halkının] ileri gelenlerine göndermiştik. An
cak onlar, bu  mucizeleri haksız bir şekilde 
reddetmişlerdi. O halde, bozguncuların son
larının ne olduğuna bir bak!

104-105. Musa, [Firavun'a]: “Ey Firavun! Ger
çekten de ben, alemlerin Rabbinin bir elçisi
yim. Şu halde bana  yaraşan, Allah hakkında
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sadece gerçeği söylememdir. Gerçekten de si
ze Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. O 
halde, İsrailoğullannı benimle birlikte gön
deri” demişti.

106. [Firavun da ona]: “Eğer bir mucize getir- 
diysen ve sözüne güvenilir kimselerden isen, 
bize onu göster!” diyerek karşılık vermişti.

107-108. Bunun üzerine o, hemen asasını ye
re atmıştı; o da ne! Bir de ne görsünler, asa 
düpedüz bir yılan olmasın mı! Elini çıkarmış
tı; o da ne! Bir de ne görsünler..! Eli bembe
yaz oluvermişti!

100-110. Bunun üzerine Firavun halkının ile
ri gelenleri [Firavun’a): "Kuşkusuz, bu, bizi

yurdumuzdan kovmak isteyen çok 
bilgili bir sihirbazdır.” demişlerdi. [O 
zaman, o da yapılması gerekenler 
konusunda onlara]: “O halde [bu ko
nuda) neler söyleyeceksiniz?" diye 
sormuştu.

1 1 1 -112 . Onlar: “Onu ve kardeşini 
alıkoy; şehirlere de haberciler gönder 
ki, bütün bilgili sihirbazları sana ge
tirsinler!" diyerek karşılık vermişler
di.

113. Sihirbazlar, Firavuna gelmişler 
ve ona: “Eğer galip gelen biz olursak, 
bizim bir ödülümüz olacak mıdır?” 
diye sormuşlardı.

114. O da: “Evet, hem de gözdele
rimden olacaksınız!” demişti.

115 . [Sihirbazlar Musa'ya): “Ey Mu
sa! Ya sen at ya da biz atalım!" de
mişlerdi.

116. O da: “Siz atın!” demişti. Onlar 
(asalarım) attıklarında insanların 
gözlerini boyamışlar ve büyük bir si
hir gerçekleştirerek onlan dehşete 
düşürmüşlerdi.

117 . (Bunun üzerine) Biz de Mu
sa'ya: “Asanı at!" diye vahyetmiştik. 
O da ne! [Yılan haline dönüşen asa) 
onların uydurduklarını yutmasın mı!

118 . Böylece gerçek ortaya çıkmış
tır. Onlann yapmış oldukları da yok 
olup gitmiştir.

119 . İşte onlar, orada yenilmiş ve 
küçük düşmüşlerdi.

120-122. Sihirbazlar ise secdeye ka
panmışlar ve: “Alemlerin Rabbine,
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Musa ve Harun’un Rabbine İnan
dık!" demişlerdi.

123-124. Firavun ise [onlara]: “De
mek ki, ben size izin vermeden ona 
inandınız öyle mi? Kuşkusuz ki bu, 
sizin, şehirde, halkını oradan kov
mak için kurm uş olduğunuz bir tu 
zaktır. Ama yakında [başınıza gele
cekleri] anlayacaksınız! Andolsun ki, 
[önce] ellerinizi ve ayaklarınızı çap
razlama kestireceğim ve sonra da 
hepinizi birden çarmıha gerdirece
ğim!” demişti.

125-126. Onlar da: “Gerçekten de biz 
Rabbimize dönüyoruz. Sen, Rabbi- 
mizin ayetleri bize geldiğinde sırf on
lara inandık diye bizden intikam alı
yorsun! Ey Rabbimiz! Bize bol bol 
dayanma gücü ver ve canımızı Sana 
kendilerini teslim etmiş kimseler ola
rak al!” diyerek karşılık vermişlerdi.

127. Firavun halkının ileri gelenleri 
[Firavun’a]: “Sen, Musa’yı ve halkını 
ülkede bozgunculuk çıkarmaları, se
ni ve tanrılarım terketmeleri için mi 
serbest bırakacaksın?” demişlerdi. 
Bunun üzerine o: “O halde çocukla
rım öldüreceğiz ve kadınlarını ise sağ 
bırakacağız; çünkü biz onlann üze
rinde yok edici bir güce sahibiz!” de
mişti.

128. [O zaman] Musa halkına: “Al
lah’tan  yardım isteyin ve güçlüklere 
göğüs gerin! Yeryüzü Allah’ındır ve

A ra f  Sû resi, C üz 9 , Sûre 7

kullanndan dilediğini ona mirasçı kılar. Ge
lecek, Allah bilincini içlerinde canlı tutanla
rındır.” demişti.

129. Onlar da: “[Ey Musa!] Sen bize gelmez
den önce de sen geldikten sonra da hep ezi
yete maruz kaldık.” demişlerdi. O da [onlara]: 
“Yakında Rabbiniz düşmanınızı yok edecek 
ve nasıl amel edeceğinizi görmek için de yer
yüzünde onun yerine sizi egemen kılacaktır.” 
diyerek karşılık vermişti.

130-131. Andolsun ki, Biz, Firavun hanedanı
nı, düşünüp ibret almaları için yıllarca ku
raklık ve kıtlıkla cezalandırmıştık. Buna rağ-
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men, kendilerine iyilik geldiğinde, onlar: “Bu, 
bizim hakkımızdır.” diyorlardı. Başlarına bir 
kötülük geldiğinde ise, bu kötülüğü Mu
sa'nın ve beraberindeki kimselerin uğursuz
luğuna yoruyorlardı. Oysa gerçek şudur ki, 
onların uğursuzluktan Allah katındandır. Ne 
var ki, onların çoğu [bu gerçeği] bilmiyorlar!

132. Onlar [Musa’ya]: “Bizi büyülemen için 
hangi mucizeyi getirirsen getir, biz yine de 
sana inanacak değiliz.” demişlerdi.

133. Bunun üzerine Biz de onlara farklı mu
cizeler olmak üzere, tufan, çekirge, haşere, 
kurbağalar ve kan göndermiştik. Ne var ki,
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onlar yine de büyüklük taslamaktan 
geri kalmamışlardı; çünkü onlar, gü
nahkar bir halk idiler.

134. Üzerlerine azap çöktüğünde, 
onlar [Musa’ya]: “Ey Musa! Sana ver
diği sözden ötürü Rabbine bizim için 
yalvar! Eğer bu azabı üzerimizden 
kaldıracak olursan, andolsun ki, sa
na inanacağız ve İsrailoğullannm se
ninle birlikte gitmelerine izin verece
ğiz!” demişlerdi.

135. Bununla birlikte Biz, ulaşacak
ları bir süreye dek azabı üzerlerin
den kaldırdığımızda, onlar, sözlerin
den dönüvermişlerdi.

136-137. Bunun üzerine Biz, onları 
denizde boğarak onlardan intikam 
almıştık; çünkü onlar, mucizelerimi
zi yalanlamışlar ve onlan umursa- 
mamışlardı. Hor görülüp ezilen halkı 
ise, yeryüzünün mübarek kıldığımız 
Doğu ve Baü bölgelerine mirasçı kıl
mıştık. Böylece Rabbinin İsrailoğul- 
lanna verdiği güzel söz, onların güç
lüklere karşı koymalarından dolayı, 
gerçekleşmiştir. Firavunun ve halkı
nın yapmış oldukları [eserleri] ve 
yükseltmiş oldukları [binaları] ise 
yerle bir etmiştik.



138-139. Biz, İsrailoğullanm deniz
den geçirmiştik. Bir müddet sonra, 
onlar, putlarına tapmakta olan bir 
halka rastlamışlardı. [Bu durumu 
gören halkı Musa’ya]: “Ey Musa! Sen 
de bize onlann tannlan gibi bir tan
rı yapıver!” demişlerdi. O da [onlara]: 
“Siz gerçekten de kafalarını çalıştır
mayan, cahil bir halksınız; çünkü 
tapmakta olduktan o putlar, onlan 
helake sürükleyecektir. [Üstelik] 
yapmış olduklan da boşa gidecektir!” 
diyerek karşılık vermişti.

140-141. [Musa sözlerine devam ede
rek onlara]: “Şimdi ben, sizi dünya
daki bütün insanlardan üstün kıldı
ğı halde, size Allah’tan başka tann 
mı arayacağım?" demişti. Hani Biz, 
sizi, oğullarınızı boğazlamak ve ka
dınlarınızı da sağ bırakmak suretiyle 
size azapların en kötüsünü çektiren 
Firavun halkından kurtarmıştık; bu, 
sizin için, Rabbiniz tarafından, bü
yük bir deneme idi.

142. Mûsâ ile otuz gece için sözleş- 
miştik; ama ona on gece daha ilave 
etmiştik; böylece Rabbinin kırk gece 
olarak belirlemiş olduğu süre ger
çekleşmiş oldu. [O zaman] Musa, 
kardeşi Harun’a: “Yerime geç, halkı
mı sen yönet ve onlara iyi davran; 
ama sakın bozguncuların yoluna uy
ma!” demişti.

143. Musa, belirlemiş olduğumuz sürede '  - 
na dağma] geldiğinde ve Rabbi ona konuştu
ğunda, [Rabbine]: “Ey Rabbim! Bana [kendi
ni] göster ki. Seni göreyim!” demişti. O da 
“Sen Beni asla göremezsin! Ama sen vme de 
şu dağa bak; eğer yerinde duracak olursa, iş
te ancak o zaman Beni görebilirsin!” buyur
muştu. Bunun üzerine Rabbi dağa tecelli 
eder etmez, onu paramparça edivermişti. 
Musa ise [korkudan] baygın bir vaziyette ye
re düşmüştü. Kendine geldiğinde, o: ”Ey Rab
bim! Sen yücelerin yücesisin! Sana tövbe et
tim. Ben, Sana inananların en başındayım!” 
demişti.
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144. Bunun üzerine [Rabbi ona]: “Ey Musa! 
Ben, sana elçilik görevi [bahşetmek] ve [se
ninle] konuşmak suretiyle seni bütün insan
ların üzerine çıkarmış bulunuyorum. O hal
de sana verdiklerime sımsıkı sarıl ve şükre
derlerden ol!" diye buyurmuştu.

146-146. Gerçekten de Biz, ona [vermiş oldu
ğumuz) levhalarda her türlü öğüdü vermiş ve 
(hükümlerle ilgili] her şeyi ayrıntılı bir şekil
de açıklamış ve [ona daj: “O halde onlara 
sımsıkı sarıl ve halkına da onların içinde du
rumlarına en uygun düşenlerine sarılmaları
nı söyle!” diye buyurmuştuk. Elbette ki, Ben, 
size yoldan çıkmışların yurdunu gösterece

ğim. Elbette ki Ben. ülkede haksız 
yere büyüklük taslayanlan. ayetle
rimden uzaklaştıracağım; çünkü on
lar, hangi ayeti görürlerse görsünler, 
yine de inanmazlar. Nitekim doğru 
yolu görseler, onu yol edinmezler 
Buna karşılık yanlış bir yol görseler, 
onu hemen kendilerine yol edinirler. 
Onlann böyle davranmaları: ayetleri
mizi yalanlamış ve umursamamış ol
malarındandır.

147. Ayetlerimizi ve ahirette karşı
laşmayı yalanlayanlara gelince: [şu
nu çok iyi bilin ki], onlann amelleri 
boşa çıkacaktır; çünkü onlar, ancak 
yapmış olduklarının karşılığım göre
ceklerdir.

148-149. Musa’nm halkı, onun he
men ardından, süs eşyalarından ya
pılmış olan ve ses çıkaran bir buzağı 
heykelini tann edinmişti. Onlar, 
onun kendileriyle konuşamadığını ve 
kendilerine yol gösteremediğini gör
müyorlar mı? Ne var ki, onlar, yine 
de onu [tann] edinmişler ve böylece 
kendilerine yazık etmişlerdi. Onlar, 
doğru yoldan sapmış olduklannı an- 
ladıklannda ise büyük bir pişmanlık 
ve çaresizlik içinde ellerini ısırarak: 
“Eğer Rabbimiz bize sevgisini göste
rip de bize acımaz ve bizi bağışlamaz 
ise mutlaka hüsrana uğrayanlardan 
oluruz!” demişlerdi.
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150. Musa, halkına öfke ve üzüntü 
içinde döndüğünde, [onlaral: “Ar
dımdan beni ne kadar kötü temsil 
etmişsinizl Rabbinizin buyruğunun 
gelmesini bekleyemediniz mi?’’1" de
miş ve Levhaları yere atmıştı. [Mu
sa'nın), kardeşi Harun’un saçların
dan tutup kendine doğru çekmesi 
üzerine, [Harun ona[: “Ey annemin 
oğlu! Gerçekten de halk beni zayıf 
buldu; öyle ki, neredeyse beni öldü
receklerdi. Bu yüzden, bana, düş
manlan sevindirecek şekilde davran
ma! Beni de bu zalim halkla bir tut
ma!" diyerek kendini savunmuştu.

151. [O zaman Musa, Allah’a sesle
nerek): “Ey Rabbim! Beni ve kardeşi
mi bağışla ve bizi sevgine dahil et; 
çünkü Sen, sevenler içinde en çok 
sevensin!” demişti.

152-153. [Daha sonra Harun’a yöne
lerek ona): “Buzağıyı tann edinenlere 
gelince; kuşkusuz ki, onlar, Rableri- 
nin gazabına uğrayacaklar, dünya 
hayatında da zillete düşeceklerdir.” 
[demişti]. Çünkü Biz, iftira edenleri 
böylece cezalandırırız. Bununla bir
likte; kötü işler işledikten sonra on
lardan dolayı pişmanlık duyarak töv
be edenlere ve inananlara da gelince, 
[şunu çok iyi bilsinler ki], Rabbin, 
tövbe edildikten sonra çok bağışlayı
cı, çok müşfik olandır.

154-157. Öfkesi dindiğinde, Musa, 
[yerden] levhaları almıştı. Bu levha
lardaki yazılarda, Rablerinden kor
kanlar için bir yol gösterici, bir reh
ber, [ilahi] bir sevgi ve şefkat [pınan] 35

bulunuyordu. Daha sonra, Musa, Bizim be
lirlediğimiz vakitte [bağışlanma için dua et
mek üzerel halkından yetmiş adam seçmişti. 
Onları şiddetli bir sarsıntı yakaladığında. 
Musa: “Ey Rabbim! Dileseydin, onları ve beni 
daha önce de yok ederdin. İçimizdeki birta
kım beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi 
yok mu edeceksin? [Bütün bunlar] senin sı
namandan başka bir şey değildir. Sen, bu
nunla dilediğini saptırır dilediğini de doğru 
yola ulaştırırsın. Sen, bizim dostumuzsun; o 
halde bizi bağışla, bize sevgini göster! Ger-

35 Söz k o n u su  ayet-1 kerimeyi, şu  şekilde de çevirmek m üm kündür: "Acele ederek Rabbinizin size olan s" 
z ü n û  bir kenara  mı attınız?"
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çekten de Sen bağışlayanların en iyisisin! 
Dünyada da ahirette de bizim İçin iyilik ön 
gör; çünkü biz Sana yöneldik.” diyerek [Rab- 
bine yalvarmıştı]. [O zaman Allah]: “Azabıma 
gelince, onunla kimi dilersem, onu cezalandı- 
nnm; sevgim ise her şeyi kuşatm ış bulun
maktadır. Ama Ben, onu. Beni içlerinde can
lı tutanlara, zekatlarım verenlere ve ayetleri
mize inananlara ayıracağım; [sevgimi, Özellik
lerini) yanlarındaki Tevrat’ta  ve Incil’de yazılı

bulacakları, daha önce kendisine Al
lah tarafından hiçbir uyancı gönde
rilmemiş bir halka gönderilmiş olan* 
elçiye, peygambere uyacak olanlara 
da  ayıracağım; çünkü, o [peygam
ber], onlara iyiliği söyleyecek, onlan 
kötülükten alıkoyacak, onlara temiz 
şeyleri helal, kötü şeyleri ise haram  
kılacak, ağırlıklannı kaldıracak ve 
onlan üzerlerindeki zincirlerden kur
taracaktır. O halde, ona inanacak, 
ona saygı gösterecek, ona yardım 
edecek ve onunla birlikte indirilen 
nura uyacak olanlar, kurtuluşa ere
cek olanlardır." buyurmuştur.

158. De ki: “Ey insanlar! Kuşkusuz 
ben, göklerin ve yerin hükümranlığı 
Kendisine ait olan, Kendisinden baş
ka hiçbir tann  bulunmayan, dirilten 
ve öldüren Allah'ın hepinize gönder 36
miş olduğu elçisiyim; o halde, Allah’a 
ve kendisine uyancı gönderilmemiş 
olan halka gönderilmiş olan elçiye, 
peygambere -ki, o da Allah’a ve 
O’nun  sözlerine inanmaktadır- ina
nın ve ona uyun ki, doğru yolu bula
sınız!

159. Musa halkı içinde de [insanlan] 
hak ile doğru yola ulaştıran ve onun
la hüküm veren bir topluluk vardır.

36 "Ayet-1 kerimede gecen “umml” sözcüğüne genelde müfesslrler, “okuma yazma bilmeyen" anlamı vermek
tedirler. Ancak bu sözcük İle Kur’an-ı Kertm'de Eski Ahid de göz önünde bulundurularak yapılacak se
mantik bir araştırma, bu sözcüğe "gentlle", yani “kendisine uyancı gelmemiş, vahye mazhar olmamış 
halk" anlamının verilmesinin daha uygun olduğunu gözler önüne serecektir. Nitekim değerli araştırma- 
a  Muhammed Hamldullah bu anlamı benimsemiştir. Biz de aynı yolu İzliyoruz.
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160. Biz o n la n  oym aklar halinde on 
iki kabileye ayırm ıştık. Halkı, M u
sa 'd a n  su  istediğinde, Biz de [ona]: 
“A san  ile ta şa  vur!” diye vahyetmiş- 
tik. B u n u n  üzerine, ondan, on iki pı
n a r  fışkırm ıştı. Böylece herkes su  
içeceği yeri bilm iş oldu. Yine Biz, on
la n  b u lu tla rla  gölgelendirmiş ve on
la ra  k u d re t helvası ve bıldırcın indir
m iş ve [onlaral: “Size verdiklerimizin 
tem iz o lan larından  yeyin!” demiştik. 
[Aslmda buyruklarım ıza karşı çık
makla] onlar. Bize değil de kendileri
n e  yazık ediyorlardı.

1 6 1. Hani on lara şöyle denilmişti: 
“Şu kentte  yerleşin ve orada dilediği
niz yerde yeyin, ‘Bağışlanm ak istiyo
ruz!’ deyin ve kapıdan selam vererek 
girin ki, hatalannız ı bağışlayalım!” 
G erçekten de Biz, iyilik yapanlara 
d ah a  fazlasm ı vereceğiz.

162. Ne var ki, içlerinden zulmeden
ler, sözü, kendilerine söylenm iş

olandan başka b ir sözle değiştirmişlerdi. Bu
n u n  üzerine, Biz de zulmetmelerinden dolayı, 
onlara gökten b ir azap göndermiştik.

163-164. Onlara deniz kıyısında bulunan ka
saba halkının Cumartesi yasağım nasıl çiğ
nediklerini bir sor; gerçekten de Cumartesi 
tatili yaptıklan gün, balıklar kendilerine sürü 
halinde geliyorlardı: tatil yapmadıklan gün
lerde ise kendilerine gelmiyorlardı. İşle Biz. 
yoldan çıkmalarından dolayı onlan böylece 
sınıyorduk. İçlerinden bir grup [Cumartesi 
yasağını çiğneyenleri engellemeye çalışanla
ra!: “Allah'ın yok edeceği ya da [hiç değilse]
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çok şiddetli bir azap ile cezalandıracağı bir 
topluluğa ne diye öğüt veriyorsunuz ki...?” 
diye sorduklarında, onlar: “Rabbimizin katın
da sorumluluktan kurtulmak ve (yasağı çiğ
neyenlerin] Allah bilincine varmalarını (sağ
lamak] için...” diyerek karşılık vermişlerdi.

165-167. Onlar, kendilerine yapılan hatırlat- 
malan umursamadıklarında, Biz de onları 
kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtar
mış, zulmedenleri ise, yoldan çıkmalarından 
dolayı çok şiddetli bir azap ile cezalandırmış
tık. Yine Biz, kendilerine yasaklanan şeyleri 
yapma konusunda küstahça direnmeleri 
üzerine, onlara: “Aşağılık maymunlar olun!"

demiştik. O zaman Rabbin, onlara 
kıyamet gününe dek kendilerini en 
kötü azaba uğratacak olan kimseler 
göndereceğini kesin bir biçimde bil
dirmişti. Gerçekten de Rabbin ceza
landırma konusunda çok hızlıdır. 
Her şeye rağmen O, yine de çok ba
ğışlayan, çok müşfik olandır!

168. Biz, onlan, |ayn] topluluklar 
olarak yeryüzüne dağıtmışük; onlar
dan bir kısmı dürüst, erdemli, iyi 
kimselerdi, bir kısmı da onların aşa- 
ğısmdaydılar; bu yüzden. Biz, onlan. 
(doğru yola] dönmeleri için, [bazan] 
bolluk ile [bazan da] yokluk ile sına
mıştık.

169-170. Onların ardından yeni bir 
nesil gelmişti. Bunlar, (ilahi] kitaba 
mirasçı olmalarına rağmen, yine de 
“Nasıl olsa bağışlanacağız." diyerek 
değersiz dünya malına sarılıyorlardı. 
Bu yüzden, kendilerine her ne za
man bu tü r geçici dünya malı gele
cek olsa onu almaktan geri kalmı
yorlardı. Oysa, onlardan, Allah hak
kında sadece gerçeği söyleyecekleri
ne dair -içinde olanları çok iyi bildik
leri ve ellerinden hiç düşürmedikleri- 
kitap üzerine söz alınmamış mıydı? 
Kuşkusuz, ahiret hayatı, Allah bilin
cini içlerinde canlı tutanlar için daha 
hayırlıdır. O halde, hâlâ aklınızı ba
şınıza toplamayacak mısınız? Kitaba 
sımsıkı sanlanlara ve namazı kılan
lara gelince; [Biz. gerçekten de onla
rı ödüllendireceğiz: çünkü] Biz, in
sanlar arasında iyiliğin ve barışın 
egemen kılınması için çalışanları 
ödüllendirmekten asla geri kalmayız!

171
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171. H ani dağı d a  üzerlerine san k i 
gölgelikmiş gibi n asıl kaldırdığım ızı 
b ir h a tırla sana! Sanki üzerlerine d ü 
şeceğini sanm ışlard ı. [İşte Biz, o a n 
d a  onlara): “Size verdiğimiz [kitaba] 
sım sıkı sa n lın  ve Allah b ilincinin içi
nizde canlı ka lm ası için  [o kitabın) 
içinde o lan lan  iyice d ü şü n ü n !” [diye 
buyu rm u ştu k ).

172-173. Yine R abbinin, Ademoğulla- 
n n ın  döllerinden soy lann ı nasıl ç ı
kardığ ın ı ve o n lan  kendilerine: “Ben 
sizin  Rabbiniz değil m iyim ?” diyerek 
n as ıl ta n ık  tu ttu ğ u n u  ve on ların  da  
nasıl: “Evet; biz b u n a  tanığ ız.” ded ik
lerini de b ir  hatırla ! [Sizi b u  k o n u d a  
ta n ık  tutm am ız); sizin: "Kıyamet g ü 
n ü  böyle b ir  şeyden haberim iz yok
tu .” ya  da: “K uşkusuz, atçılarımız 
[bizdenl önce [Allah’a] o rtak  k o şu 
yorlardı. Biz ise sadece o n lan  izleyen 
b ir  nesildik; [bu y ü zden  o n la ra  uy 
m u ştu k ). O halde , Sen, o n ların  y a p 
m ış o ld u k lan  b u  asılsız, boş şeyler
d en  dolayı bizi yok m u  edeceksin?” 
dem em eniz içindir.

174. İşte  Biz, [doğru yola) dönm eniz 
için  ayetlerim izi böylece ayrın tılı b ir  
b içim de açıklıyoruz.

175-176. O nlara , k end is ine  ayetleri
mizi verdiğim iz halde, -şey tan ın  k e n 
d isin i peş in e  ta k m a s ı so n u c u - o n la n  
b ir  k e n a ra  iten  ve böylece azgm  s a 
p ık la rd an  o lan  k im sen in  h ab e rin i 
oku. Dileseydik, o [ayetlerle) o n u  
yükse ltird ik ; ne  v ar ki o, a rzu  ve is 
tek lerin in  p eş in d en  gittiği için k en d i
n i d ü n y ay a  ad am ıştı. B u y ü zd en  
böyle b irin in  d u ru m u , ü s tü n e  var-
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s a n  d a  dilini sa rk ıtıp  so luyan , kend i halinde 
b ıra k sa n  d a  y ine de  dilini s a rk ıtıp  soluyan 
köpeğin d u ru m u n a  benzer. İş te  ayetlerimizi 
y a lan lay an la rın  d u ru m u  böyledir. O halde 
sen , on lara , ü zerin d e  d ü şü n m e le ri için bu  
k ıssay ı an lat!

177. Ayetlerim izi y a la n la y a n  h a lk ın  du ru m u  
n e  k ö tü  b ir  d u ru m d u r; ç ü n k ü  on lar, gerçek
te n  de  kend ile rin e  yazık  e tm işlerd ir.

178. A llah k im i doğru  yo la  u la ş tır ırsa , [bilin 
ki), o g erçek ten  de doğru  yola u la şm ış  biridir. 
B u n a  k arşılık  kim ileri] de  sa p tır ırsa , [bilin 
ki), on lar, h ü s r a n a  u ğ ray an la rd ır .
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179. Andolsun ki, Biz, cinlerden ve insanlar
dan bir çoğunu cehennem için yaratmışızdır; 
çünkü onların kalpleri vardır, am a onlarla 
anlamazlar; gözleri vardır, am a onlarla gör
mezler; kulakları vardır, ama onlarla işitmez
ler. İşte bunlar tıpkı hayvanlar gibidirler, hat
ta doğru yolu bulma konusunda onlardan bi
le bilinçsizdirler. İşte onlar, [gerçeklerden) 
habersiz olanlardır!

180. En güzel isimler Allah'ındır; o halde 
O’nu onlarla çağırın ve O’nun bu isimleri ko
nusunda sapık görüşler ortaya koyanları da

terk edin; çünkü onlar, yaptıklarının 
karşılığını göreceklerdir.

181-183. Bununla birlikte, yarattıkla
rımız içinde [insanları] hak ile doğru 
yola ulaştıran ve onunla hüküm ve
ren bir topluluk da vardır. Ayetlerimi
zi yalanlayanlara gelince; Biz, onlan, 
hiç anlayamayacakları bir şekilde, ya
vaş yavaş [kendilerini beklemekte 
olan acı sona doğrul sürükleyeceğiz. 
Gerçi onlara süre tanıyorum [ve böy- 
lece onlan cezalandırmada ağır dav- 
ramyoruml, ama [şunu hiçbir zaman 
aklınızdan çıkarmayın ki], Benim ce
zalandırmam* 37 çok şiddetli olacaktır.

184. Onlar, arkadaşlarında delilik
ten hiçbir eser olmadığım hâlâ düşü
nemiyorlar mı? Gerçek şudur ki, o, 
ancak açık bir uyanadır.

185. Yine onlar, göklerin ve yerin 
hükümranlığı, Allah'ın yarattıklan 
ve hatta ecellerinin bile yaklaşmış 
olabileceği konusunda hâlâ kendile
rini sorgulamayacaklar mı? O halde, 
onlar, ondan sonra hangi söze ina
nacaklardır ki...?

186. Allah kimi saptınrsa [şunu çok 
iyi bilin ki], artık onun hiçbir yol gös
tericisi olmayacaktır; çünkü Allah, 
bu gibileri, taşkmlıklan içinde boca
lar bir durumda bırakacaktır.

187. Sana kıyametin ne zaman kopa
cağım soruyorlar? Onlara: “Onun bil
gisi ancak Allah katindadır; bu  yüz
den onun zamanım O’ndan başkası 
açıklayamaz.38 O, göklere de yere de 
ağır gelmiştir. O, size ansızın gelecek
tir!” de! Onlar, sanki sen onu biliyor- 
muşsun gibi, [onu] sana soruyorlar. 
Onlara: “Onun bilgisi ancak Allah ka
tindadır.” de; ne var ki, insanların ço
ğu (bu gerçeği] bilmiyorlar!

37 Bazı çeviriler, ayet-1 kerimede geçen “keyif  sözcüğüne lafzl anlamım, yani “tuzak, terttb’ anlamını ver
meyi tercih etmektedirler: “Onlara mühlet veriyorum; çünkü benim tuzağım sağlamdır'.

38 Bazı çeviriler, ayet-1 kerimede geçen "yucelllhâ" ibaresine “onu ortaya çıkaracak olan, onu gerçekleştire
cek olan" anlamı vermektedirler: “Onu tam zamanında açığa çıkaracak olan, yalnız O’dur.", “Vakti gelin
ce onu ancak O gerçekleştirir."
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188. De kİ: “Ben, Allah dilemedikçe, 
kendime ne bir yarar sağlayabilirim 
ne de zarar verebilirim. Gaybı bilsey
dim, [tedbir alarak] daha çok mal, 
mülk edinirdim ve başıma da hiçbir 
kötülük gelmezdi. Ben, inanacak bir 
halk için bir uyarıcıdan ve müjdeci
den başka bir şey değilim!”

189-190. Sizi tek nefisten yaratan ve 
ondan da yanında huzur bulması için 
eşini var eden O’dur. [Erkek], eşine 
yaklaşınca, eşi hafif bir yük yüklenir 
ve bir süre onu taşır. [Kadın çocuğun 
yükü ile] ağırlaştığında, [eşi ile birlik
te]: “Ey Rabbimiz! Bize kusursuz bir 
çocuk verecek olursan, şükredenler- 
den oluruz.” diyerek Allah’a yalvarır
lar. Ancak, onlar, Allah kendilerine 
kusursuz bir çocuk verdiğinde, hem 
de Allah'ın kendilerine verdiği [çocuk] 
hakkında, [çocuğun doğuşunda baş
kalarına güç isnat ederek] O’na ortak 
koşarlar; Oysa Allah, onların ortak 
koştuklarından münezzehtir!

191-193. Şimdi onlar, hiçbir şey ya
ratamayan, [yaratmak bir yana] ken
dileri yaratılmış olanları mı [Bize] or
tak koşuyorlar; oysa onlar, ne onlara 
ne de kendilerine yardım edebilirler! 
Onlan, size yol göstermeleri39 için ça
ğarsanız, size karşılık vermezler. On
lan çağırsanız da çağırmasanız da 
fark etmez; [çünkü onlar hiçbir şe
kilde sizi duyamazlar].

194. Allah dışmda çağırdıklarınız si
zin gibi yaratıklardır. O halde, siz,

sözünüze güvenilir kimseler iseniz, onlan ça
ğırın da size karşılık versinler!

195-198. Peki onların, yürüyecek ayaklan, tu
tacak elleri, görecek gözleri, işitecek kulaklan 
mı var...? [Onlara de ki]: “Ortaklarınızı çağl
ım, sonra da bana (dilediğiniz] tuzağı kurun 
ve [hatta tuzağınıza karşı tedbir alabilmem 
için] bana göz bile açtırmayın! [Sizlerden hiç
bir şekilde korkmuyorum]; çünkü benim ko
ruyucum, bu kitabı indiren Allah’tır.” O, iyile-

39 Genelde çevirilerin büyük b ir kısmı, İtalik ibareyi “onlan doğru yola" çağırsanız şeklinde çevirmektedir
ler. Böyle b ir çevirinin yaygınlaşmasında müfessirlerin büyük bir katkısı olmuştur. Ayet-1 kerimede soz 
konusu  olan putlardır. O halde konuşm ayan pu tlan  doğru yola davet etmenin anlamsızlığı ortadadır. Ni
tekim  ez-Zamahşeri, er-Râzi ve tbn Kesir gibi büyük müfesslrler ayet-i kerimeyi bu şekilde yorumlamış
lardır. M uham m ed Esed de çevirisinde bu  genel hataya çarpıcı bir biçimde işaret etmektedir.
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ri korur. O’n u n  dışında çağırdıklarınıza gelin
ce; onlar, ne size ne de kendilerine yardım 
edebilirler. Onları, size doğru yolu göstermele
ri40 için çağırsanız, sizi işitmezler. Sana bak
tıklarım sanırsın; oysa onlar görmezler!

199. Sen, daima kolay olan [insan doğasına uy
gun düşen] yolu41 benimse, iyi olanı anlat ve ca
hillerden de uzak dur!

200. Eğer şeytandan gelen kötü bir 
düşünce seni yanlış bir şey yapmaya 
sürükleyecek olursa, derhal Allah’a 
sığm; çünkü Allah, çok iyi işiten, çok 
iyi bilendir.

201-202. Allah bilincini içlerinde 
canlı tu tan lara gelince; onlar, şeyta
nın vesvesesine m aruz kaldıkların
da, [Allah’ı] hatırlarlar ve derhal ger
çeği görürler. [İnançsız, cahil] k a r
deşleri42 ise, onlan azgınlığa sü rük le
mek isterler ve bunun  için de ellerin
den geleni esirgemezler.

203-204.Onlara [istedikleri] bir ayeti 
getirmediğin zaman, onlar [sana]: 
“Onu sen kendin uydursaydın ya!” 
derler. De ki: “Ben, ancak Rabbimden 
bana vahyolunana uyarım . Bu 
[Kur’an ayetleril, inanacak olan kim 
seler için, [kalplerinize] Rabbinizden 
[açılan] gözlerdir, yol göstericidir, sev
gi ve şefkat [kaynağadır. Bu yüzden 
her ne zaman Kur’an  okunsa ona k u 
lak verin ve sessizce dinleyin ki, Al
lah'ın sevgi ve şefkatine erişesiniz!

205. Sen, Rabbini, içinden, tevazu 
göstererek ve ürpererek, alçak sesle 
sabah  ve akşam  an; am a sak ın  
um ursam az kimselerden olma!

206. Kuşkusuz, Rabbinin katında 
olanlar, büyüklük taslayarak, O’n a  
ibadet etm ekten [O’n u n  için çalış
maktan] asla kaçınmazlar, O’n u n  sı
nırsız yüceliğini anarlar ve O’na sec
de ederler.

40 193. ayet-i kerimedeki durum, burada da aynen söz konusudur.
41 Çeviriler, genelde bu ayet-1 kerimede geçen “afv" sözcüğüne “a f  ya da “fazlalık” anlamı vermişlerdir. An

cak, müfesslrlerin büyük bir kısmı, bu anlamların ayetin bağlamına uygun düşmediğini belirtmeye özen 
göstermişlerdir. Merhum Haşan Basıl Çantay Hoca He Muhammed Esed yaptıkları çeviride bağlamı göz 
önünde bulundurmuşlardır.

42 Müfesslrler, ayet-1 kerimede geçen ve “kardeşleri" anlamına gelen “Ihvânuhum" İbaresini şeytanlar İle illn- 
tllendlrmlşlerdir. Oysa kİ bağlam böyle bir İlintiye uygun değildir. Bağlam, ibaredeki “hum” zamirinin, 
muttakllerin karşıtlarına gitmesini gerekil kılmaktadır. Bu bağlantıyı kuran çeviriler de eksik değildir. 
Burada, Muhammed Hamldullah, Süleyman Ateş ve Muhammed Esed'ln adlannı örnek olarak zikredi
yoruz. Bağlantıyı kuramayan çevirilerden bir örnek sunuyoruz: “(Şeytanların) dostlarına gelince, şeytan
lar onlan azgınlığa sürükler. Sonra da yakalarını bırakmazlar."
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8. ENFÂL SÛRESİ 
[Medine'de İnmiştir ve 

75 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

l. S a n a  gan im etleri so ruyorlar. De 
ki: “G an im etler A llah 'ın  ve elçisin in- 
d ir. O halde , A llah b ilincin i içinizde 
can lı tu tu n  ve a ran ızd ak i ilişkileri 
düze ltin ; eğer inan ıyo rsan ız , A llah 'a 
ve elçis ine i ta a t  edin!”

2-4. İn a n a n la r  an cak ; A llah an ıld ı
ğ ın d a  k a lp le r i ü rp e re n , ay e tle ri 
o k u n d u ğ u n d a , im an la rı a r ta n , [her 
d u ru m d a ] R ablerine güvenen , n a 
m azla rın ı k ılan , kend ilerine  verd ik le
rim izden  [b aşka ları için  de] h a rc a 
y a n  k im sele rd ir. İş te  on lar; gerçek 
te n  in a n a n la rd ır . O nlar, R ableri k a 
t ın d a  y ü k se k  derecelere  u la şac ak la r , 
b a ğ ış la n a c a k la r  ve çok  güzel nz ık la- 
r a  s a h ip  o lacak la rd ır.

5-6. N asıl ki, o n la n n  iç in d en  bazı 
k im se le r -R abbin , sen i h a k  u ğ ru n a  
[sav aşm ak  üzere] ev inden  ç ık a rd ı
ğ ın d a - b u n d a n  h o ş la n m a m ış la r  ve 
do lay ısıy la  s a v a ş  k o n u s u n d a  -h em  
d e  h e r  şey  a p a ç ık  o rtay a  ç ık tık tan  
so n ra  b ile s a n k i göz göre göre ö lüm e 
gönderiliyo rlarm ış gibi- sen in le  ta r 
t ış m a k ta n  geri k a lm am ış la rsa , [aynı 
şek ilde  on la r, A llah 'ın  g an im etle r  ko-
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n u s u n d a k i  g e tirm iş  o ld u ğ u  h ü k m ü n d en  de 
h o şlan m am ışla rd ı.]43

7-8. H an i A llah, size  ik i to p lu lu k ta n  b irin in  
siz in  o lacağm ı v a a t e tm işti; s iz  ise güçsüz 
o lan ın  siz in  o lm asın ı is tiy o rd u n u z . O ysa Al
lah , sözleriyle, h a k k ı egem en  k ılm ak  ve inkar 
ed en le rin  de k ö k ü n ü  k esm ek  ister; ta  ki, o. 
g ü n a h a  b a tm ış  o lan la r, h o ş la n m a sa  da  h a k 
k ı egem en k ıls ın  ve b a tılı o r ta d a n  kaldırsın!

43 Bu ayetler, veciz olmalarından dolayı Enfâl suresinin en zor anlaşılan ve yorum lanan ayetleridir. Ayetle
rin İndiği bağlam dikkate alınmadan, lafzen çeviri çok donuk kalmaktadır. Bu bakımdan ayetlerin anla
şılmasına yardımcı olması İçin köşeli parantezler İçinde bağlamı kurmaya çalıştık. Bununla birlikte bir 
çok çeviri, bağlamı oluşturm adan ayetleri, parça parça çevirmiştir: 5, “Nitekim hak uğruna (savaşa git
mek için) RabbUı seni evinden çıkardığı zaman, mü'mlnlerden birtakımı bundan hoşlanmıyorlardı. 6. Hak 
ortaya çıkmış iken sanki gözleri göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle çekişiyorlardı."
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9. Hanı Rabbinizden nasıl yardım istediğini
zi, O’nun da: “Ben, size, bir biri ardından 
[ineni bin melek ile yardım edeceğim.” diye
rek isteğinize nasıl karşılık verdiğini de bir 
hatırlayın!

10. Allah, bunu , size b ir müjde olması ve 
onunla kalplerinizin huzura kavuşm ası için 
yapmıştı. Yardım ancak Allah katındandır; 
çünkü, Allah çok güçlü, çok bilge olandır.

11. Hani O. size kendinden bir gü-, 
ven vermek için sizi hafif bir uykuya 
daldırmış, şeytanın pisliğini üzeri
nizden atm ak ve böylece sizi arındır
m ak, kalplerinizi pekiştirm ek ve 
ayaklarınızı yere sağlam bastırm ak 
için yağmur yağdırmıştı.

12. Hani Rabbin, [inananlara u laş
tırmaları için] meleklere: *[Ey ina
nanlar!] Ben, gerçekten de sizinle 
birlikteyim” diye vahyetmişti. [Yine 
Allah meleklere]: “İnananları [şu söz
lerimle] güçlendirin: İnkar edenlerin 
kalplerine korku salacağım; o halde, 
[ey inananlar!) boyunlarını vurun ve 
onlardan her birinin parmaklarını 
vurun ki, [etkisiz hale gelsinler!]” di
ye [buyurmuştu].44

13-14. Bu; onların Allah’a ve elçisine 
karşı gelmiş olmalarından dolayıdır; 
o halde, kim Allah’a  ve elçisine karşı 
gelecek olursa, [şunu çok iyi bilsin 
ki], Allah, azabı çok şiddetli olandır. 
İşte [size azap]: o halde tadın onu! 
İnkar edenler için cehennem  azabı 
da olacaktır.

15-16. Ey inananlar! İnkar edenlerin 
güçlü ordusu ile karşılaşacak olursa
nız, salon onlara arkanızı dönüp kaç
mayın; çünkü her kim, böyle bir gün
de -savaş taktiği gereği ya da b ir b aş
ka bölüğe katılma amacı dışm da- on
lara karşı sırtım  dönecek olursa [şu
nu  çok iyi bilsin ki], o, Allah'ın gaza
bım üzerine çekmiş olacaktır. Böyle
ce onun varacağı yer cehennem  ola
caktır; orası varılacak ne kötü yerdir!

1 7 7

44 Çeviriler, genel olarak, bu ayet-i kerimede geçen Allah'a alt sözlerin, İnananlara mı ya da meleklere mİ 
yönelik olduğu konusunda yeterince dikkat harcamamaktadır. Muhammed Esed, büyük müfesslr er-Râ- 
a'ye dayanarak, bir çok çeviride meleklere atfedilen sözlerin İnsanlara atfedilmeslnln daha doğru oldu
ğunu ifade etmektedir. Biz de bu yaklaşımın daha tutarlı olduğunu düşünüyoruz. Aradaki farkın daha 
iyi anlaşılması için, yaygın çevirilerden bir ömek sunuyoruz: ‘Rabbin meleklere vahyediyordu k t  ‘Ben si
zinle beraberim, siz inananları pekiştirin; ben inkar edenlerin yüreklerine korku salacağım: ourun (onların) 
boyunlarınım) üstüne, vurun anların her parmağına!'
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17. Onları siz öldürmemiştiniz: ama 
onlan Allah öldürmüştü; attığında 
da sen atmamıştın; ama Allah atmış
tı. O, [bütün bunları] inananları ka
tandan güzel bir sınavla denemek 
için yapmışta. Gerçekten de Allah, 
çok iyi işiten, çok iyi bilendir.

18. [İşte Allah’ın amacı] budur: [İna
nanları güzel bir sınavla sınamak] ve 
inkar edenlere de Allah'ın onların 
planlarım etkisiz hale getireceğini 
[göstermektir].

Enfâl Sûresi. Cüz 9 Sûre 8
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19. [Ey inananlarl'15] Eğer zafer isti
yor idiyseniz, işte size zafer gelmiştir.
Eğer [günah işlemekten] vazgeçecek 
olursanız, [bilin ki], bu, sizin iyiliğini
ze olacaktır. Bununla birlikte [tekrar 
günah işlemeye] geri dönecek olursa
nız, Biz de [o zaman size yardım va
adinden] döneriz. O zaman, toplulu
ğunuz çok da olsa size hiçbir yarar 
sağlayamaz; çünkü Allah, [sadece 
gerçekten] inananlarla birliktedir!

20-21. O halde ey inananlar! Allah’a 
ve elçisine itaat edin ve işittiğiniz 
halde ondan yüz çevirmeyin ve işit- İL ^  'n 
medikleri halde “İşittik.” diyenler gi- fSrSs: . 
bi olmayın!

22-23. Gerçekten de Allah katmda 
yaratıkların en kötüleri, akıllarını 
kullanm ayan sağırlar ve dilsizlerdir; 
çünkü Allah, onlarda bir iyilik gör
seydi, onlara kesinlikle işittirirdi.
Onlara işittirseydi bile, onlar yine de 
um ursam adan geri dönerlerdi.

konulara çağıracak olsa, Allah’a ve elçiye 
uyun ve Allah ın kişi ile kalbi arasına girdiği
ni ve sonunda O’nun huzurunda bir araya 
getirileceğinizi bilin!

24. Ey inananlar! Allah elçisi, her ne 
zam an sizi, size hayat verecek olan 45

25. Fitne konusunda her zaman duyarlı 
olun; çünkü o, [çıktığında] özellikle sadece 
içinizdeki zulmedenlere bulaşmakla kalmaz. 
Allah'ın da cezalandırma konusunda çok şid
detli olduğunu bilin!

45 Bu ayet i kerimenin muhataptan konusunda müfessirler görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Çoğunluk, bu 
ayetin muhataplarının kafirler olduklan görüşündedirler. Ancak, bağlam buna uygun değildir. Bu neden 
le biz, muhatapların inananlar olduklarım dikkate alarak çeviri yaptık. Aslında bu ayetin metni, “feth" söz
cüğüne (hüküm, karar verildiği taktirde), anlamı verilirse ayeti çoğunluğun anladığı şekilde çevirmek de 
uygundur; ancak uygun olmayan, ayete “zafer" anlamı vererek çevirmektir. Çünkü, bilinen bir gerçektir 
ki, Bedir de yenilenler, kafirler olmuştur. Türkçe tüm çeviriler, -bir ikisi dışında- bu hataya düşmüştür.
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27-28. Ey inananlar, bile bile emanet
lerinize ihanet etmek suretiylev Al
lah'a ve elçisine ihanet etmeyin; çün
kü biliniz ki, mallarınız ve çocukları
nız ancak bir sınama vesilesidir ve Al
lah katında ise çok büyük bir ödül 
olacaktır.

29. Ey inananlar! Allah bilincini içi
nizde canlı tutacak olursanız, O, size 
[iyi ile kötüyü bir birinden) ayırt 
eden [bir anlayış! verir, kötülükleri
nizi örter ve sizi bağışlar; çünkü Al
lah, çok büyük lütuf sahibidir.

30. Hani inkar edenler, seni hapset
mek ya da öldürmek ya da seni sür
mek için planlar yapıyorlardı. Onlar, 
[kötü amaçlarını gerçekleştirmek 
için) plan yapıyorlardı. Allah da plan 
yapıyordu; ama Allah, plan yapanla
rın en iyisidir.

31. Onlara ayetlerimiz okunduğun
da, onlar: “İşittik; dilesek, biz de b u 
nun gibisini söyleriz; çünkü bu, es
kilerin masallarından başka bir şey 
değildir.” demişlerdi.

----------------------------------------- ■—Sîîia 32-35. Hani onlar yine: “Ey tann!
26. Ülkede az sayıda ve zayıf olduğunuzu ve E£er bu’ senin katından gelen bir 

[bu yüzden de] insanların sizi alıp götürmek- ger<?ek ise- 0 halde üzerimize gökten 
rinden korktuğunuz [günleri bir] hatırlayın! ta? ya£dır ya da bize ?ok acı veren 
[İşte siz böyle bir durum da iken], Allah, şük- bir getir!” demişlerdi. Ancak Al- 
retmeniz için, sizi barındırmış, yardımıyla si- *ab ’ sen p erm d e  bulunduğun süre- 
zi desteklemiş ve size güzel nzıklar vermiştir. ce ordan cezalandıracak değildi. Yine

Bir örnekle yetiniyoruz: “Ey kâfirler! Eğer siz fetih isterseniz, işte size fetih gelmiştir. Eğer (küfrünüze ve düş
manlığınıza) son verirseniz, bu, sizin için daha hayırlıdır. Fakat (buna) tekrar dönerseniz, biz de (yardıma) 
tekrar döneriz. Cemaatiniz sayıca çok olsa bile, kötü akıbetinizden hiçbir şeyi asla defedemiyecektir. Allah 
mutlaka mü’minlerle beraberdik. Oysa Muhammed Esed’le birlikte şöyle çevirebilirlerdi:" /Ey inkarcılar!) Bir 
hüküm mü bekliyordunuz; işte o hüküm size gelmiştir. Artık (bundan böyle Allah'a ve Elçisine karşı savaş
maktan) kaçınırsanız, bu sizin kendi iyiliğinize olur; ona tekrar dönerseniz. Biz de (sizi bozguna uğratmaya) 
döneriz. Ordunuz size -sayısı ne kadar çok olursa olsun- asla hiçbir yarar sağlayamaz; çünkü Allah inanan
larla birliktedir." Yanlış anlamalara yol açmamak için, Esed'tn. ayet-i kerimenin muhataplarının inanan
lar oldukları görüşünü benimsediğini ve ayeti ona göre çevirdiğini özellikle belirtmek istiyoruz.

46 Genelde çeviriler, iki farklı şekilde ayet-i kerimeyi şöyle çevirmektedirler: “Ey iman edenler! Allah'a ve Ra- 
sûlüne hainlik etmeyin Aksi halde bilip dururken, kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz." “Ey iman 
edenler! Allah'a ve resulüne ihanet etmeyin Bildiğiniz halde emanetlerinize de İhanet etmeyin."



Allah, onlar bağışlanma diledikleri 
sûrece de onlan cezalandıracak de
ğildi. Ama onlar yasal bakıcıları ol
madıkları halde yine de (inananları] 
Mescid-i Haram dan alıkoyarlarken 
Allah’ın onları cezalandırmaması 
için ne gibi gerekçeleri olabilirdi 
ki...? Mescid-i Haram’m asıl bakıcı
ları Allah bilincini içlerinde canlı tu
tanlardır; ancak onların çoğu [bunu] 
bilmiyorlar. Onların, Kabe'de (yap
mış oldukları] dualan ve ibadetleri 
de ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan 
başka bir şey değildi. O halde inkar 
etmenizden dolayı azabı tadın!

36-37. İnkar edenler, mallannı, [in
sanları] Allah yolundan alıkoymak 
için harcamaktadırlar; onlar, malla
rını kendileri için derin bir üzüntü ve 
pişmanlık [kaynağı] olana dek har
camaya da devam edeceklerdir. Ama 
sonunda yenileceklerdir. İnkar eden
ler, [en sonunda ise] cehennemde bir 
araya geleceklerdir. [İşte bütün bun
lar], Allah'ın iyiyi kötüden ayırmak, 
[kalan] kötülükleri de -tamamını bir 
yığın haline getirip hepsini birden 
cehenneme yerleştirmek için- üst 
üste koymak [istemesi]nden dolayı
dır. İşte onlar, gerçekten hüsrana 
uğrayanlar olacaklardır.

38-40. Bu yüzden inkar edenlere de 
ki: “Eğer [düşmanlıklarına ve inkar
larına] son verecek olurlarsa, geç
mişleri bağışlanacaktır; ancak eski

na neler geldiğini [bir hatırlasınlar]!" O halde, 
İdin konusunda] hiçbir zulüm ve baskı kal- 
mayıncaya ve böylece din de tam anlamıyla 
Allah’ın oluncaya dek onlarla savaşın! Bu
nunla birlikte onlar, [bu tür davranışlanna] 
son verecek olurlarsa, [şu gerçeği hiçbir za
man hatırlarından çıkarmasınlar ki], Allah, 
onların yapmakta olduklarım çok iyi gören
dir. [Bütün bunlara rağmen] onlar, yine de 
[gerçeğe] sırt çevirecek olurlarsa, şunu çok iyi 
bilin ki, Allah sizin dostunuzdur: O, ne güzel 
dost, ne güzel yardımcıdır!
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yordu. Eğer siz, Isavaşmak üzere) 
sözleşmiş olsaydınız,47 zamanı konu
sunda anlaşmazlığa düşerdiniz; ama 
Allah, -olmasını [dilediği] bir işi ger
çekleştirmesi, yok olacak olanın de
lilden dolayı yok olması, yaşayacak 
olanın da delilden ötürü yaşaması 
için- [savaşı gerçekleştirmişti). Kuş
kusuz Allah, çok iyi işiten, çok iyi bi
lendir.

43. Hani Allah, uykunda sana onla
rı az göstermişti; eğer Allah onları 
sana çok göstermiş olsaydı, o zaman 
siz, yılar ve dolayısıyla [yapılacak] iş 
konusunda birbirinizle anlaşmazlığa 
düşerdiniz. Fakat Allah [sizi böyle bir 
duruma düşmekten) kurtarmıştı; 
çünkü O, kalplerde olanları çok iyi 
bilendir.

41. Eğer Allah'a ve -[hak ile batılın) birbirin- 44. Hani Allah, onlarla karşılaştığı- 
den ayrıldığı, iki ordunun birbirleriyle karşı- nızda, olmasını [dilediği] bir işi ger- 
laştığı gün- kulumuza indirdiğimize inanıyor- çekleştirmek için, bir yandan, onlan 
sanız, şunu bilin ki, ganimet olarak her ne size gözlerinizde az gösterirken diğer 
ele geçirirseniz geçirin, bunun beşte biri. Al- yandan da sizi de onların gözlerinde 
lah’a, elçisine, yakınlara, yetimlere, yoksulla- azaltıyordu; ancak sonunda bütün 
ra ve yolcuya aittir. Allah ise her şeye gücü işler Allah’a döndürülecektir.
yetendir. 45. gy bananlar! Eğer bir [düşman]

42. Hani siz [Bedir] vadisinin en yakın yama- toplulukla karşılaşacak olursanız, 
çında idiniz; onlar da en uzak yamacmdaydı- kurtuluşa ermeniz için, güçlü olun 
lar. Kervan ise sizden daha aşağıda bulunu- ve Allah’ı çokça anın!

47 Muhammed Esed ayetin bu kısmına değişik anlam  vermektedir: ‘ ...eğer bir savaşın patlak vereceğini bil
seydiniz, m uhakkak kİ böyle bir m eydan okumayı göğüslemekten kaçınırdınız."
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46. Allah'a ve elçisine itaat edin, yıl
mamanız ve gücünüzü yitirmemeniz 
için de birbirinizle çekişmeyin ve her 
türlü güçlüğe göğüs gerin; çünkü Al
lah, güçlüklere göğüs gerenlerle bir
liktedir.

47. O halde sizler, yurtlarından bö
bürlenerek ve insanlara gösteriş ya
parak çıkanlar ve (insanları] Allah 
yolundan alıkoyanlar gibi asla olma
yın! Gerçekten de Allah onların yap
makta olduklarını, en ince ayrıntısı
na kadar, bilmektedir.

48. Hani şeytan onlara yaptıklarını 
güzel göstermiş ve onlara: “Bugün 
insanlardan kimse sizi yenemez; 
çünkü ben, sizin koruyucunuzum." 
demişti. Ama o, iki topluluk birbirle
rinin görüş alanına girer girmez, der
hal topuklan üzerinde geri dönmüş 
ve [onlara]: “Benim sizinle hiçbir il
gim yoktur; çünkü ben, sizin görme
diğinizi görüyorum. Gerçekten de 
ben Allah’tan korkuyorum; çünkü 
Allah, cezalandırması çok şiddetli 
olandır." demişti.

49. O zaman ikiyüzlülerle kalplerin
de hastalık bulunanlar [sizin için 
de]: “İşte bunlar, inançlannm kendi
lerini aldatmış olduğu kimselerdirt" 
diyorlardı. Oysa kim Allah’a güvene
cek olursa [bilsin ki], Allah, çok güç
lü. cok bilge olandır.

50-51. Sen inkar edenleri, melekler, onlann 
sırtlarına ve yüzlerine vurarak ve onlara: “O 
halde tadın bakalım, cehennem azabını: bu 
lazap] yapmış olduklarınızdan dolayıdır. 
Çünkü Allah, yarattıklanna asla zulmetmez.” 
diyerek canlarını alırken- bir görebilsen!

52. Firavun halkının ve onlardan öncekileri
nin başlarına gelenler, [bunların da başlama 
gelecektir]; gerçekten de onlar, Allah'ın ayet
lerini İnkar etmişlerdi. Bunun üzerine de Al
lah, günahlarından dolayı onlan cezalandır
mıştı; gerçekten de Allah, çok güçlü, cezalan
dırması çok şiddetli olandır.
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46. Allah’a ve elçisine itaat edin, yıl
mamanız ve gücünüzü yitirmemeniz 
için de birbirinizle çekişmeyin ve her 
türlü güçlüğe göğüs gerin; çünkü Al
lah, güçlüklere göğüs gerenlerle bir
liktedir.

47. O halde sizler, yurtlarından bö
bürlenerek ve insanlara gösteriş ya
parak çıkanlar ve [insanları] Allah 
yolundan alıkoyanlar gibi asla olma
yın! Gerçekten de Allah onların yap
makta olduklarını, en ince ayrıntısı
na kadar, bilmektedir.

48. Hani şeytan onlara yaptıklarını 
güzel göstermiş ve onlara: “Bugün 
insanlardan kimse sizi yenemez; 
çünkü ben, sizin koruyucunuzum.” 
demişti. Ama o, iki topluluk birbirle
rinin görüş alanına girer girmez, der
hal topuklan üzerinde geri dönmüş 
ve [onlara]: “Benim sizinle hiçbir il
gim yoktur; çünkü ben, sizin görme
diğinizi görüyorum. Gerçekten de 
ben Allah’tan korkuyorum; çünkü 
Allah, cezalandırması çok şiddetli 
olandır.” demişti.

49. O zaman ikiyüzlülerle kalplerin
de hastalık bulunanlar [sizin için 
dej: “İşte bunlar, inançlannm kendi
lerini aldatmış olduğu kimselerdir!” 
diyorlardı. Oysa kim Allah’a güvene
cek olursa [bilsin ki], Allah, çok güç
lü, çok bilge olandır.

50-51. Sen inkar edenleri, melekler, onlann 
sırtlarına ve yüzlerine vurarak ve onlara: "0 
halde tadın bakalım, cehennem azabını: bu 
[azap] yapmış olduklarınızdan dolayıdır. 
Çünkü Allah, yarattıklanna asla zulmetmez." 
diyerek canlarını alırken- bir görebilsen!

52. Firavun halkının ve onlardan öncekileri
nin başlanna gelenler, [bunlann da başlanna 
gelecektir]; gerçekten de onlar. Allah’ın ayet
lerini inkar etmişlerdi. Bunun üzerine de Al
lah, günahlarından dolayı onlan cezalandır- 
mışü; gerçekten de Allah, çok güçlü, cezalan
dırması çok şiddetli olandır.
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53. [Bu, Allah’ın yoldan çıkmış halklara uy
gulamış olduğu değişmez yasadır]; çünkü Al
lah, bir halka vermiş olduğu nimeti ve esen
liği, o halkın bireyleri kendi iç dünyalarını 
değiştirmedikçe, durup dururken asla değiş
tirmez; kuşkusuz Allah, çok iyi işiten, çok iyi 
bilendir.

54. Firavun halkının ve onlardan öncekileri
nin başlarına gelenler [bunların da başlarına 
gelecektir]; gerçekten de onlar, Rablerinin 
ayetlerini inkar etmişlerdi. Bunun üzerine 
Biz de günahlarından dolayı onları yok et
miştik. Firavun halkım da suda boğmuştuk; 
çünkü hepsi de zalimlerden idi.

55. Allah katında yaratıkların en kö
tüsü , gerçeği inkar edenler ve bu 
yüzden de inanmayanlardır.

56-58. Kendileriyle anlaşma yaptığın 
halde, Allah'ın bilincinde olmadıkları 
için, her defasında anlaşmalarım bo
zanlara gelince; eğer onlarla savas 
alanında karşılaşacak olursanız, on
lara, öyle ağır bir darbe indirin ki, 
arkalarında olanlar ibret alsınlar ve 
[bir daha böylesi ihanetlere kalkışa- 
masınlar]! Bununla birlikte [anlaş
ma yaptığın] bir halkın anlaşmaya 
ihanet etmesinden korkacak olur
san, sen de karşılıklılık ilkesine göre, 
anlaşmayı bozduğunu onlara bildir; 
çünkü Allah, hainleri sevmez.

59. O halde inkar edenler, sakın [Al
lah’tan] kurtulacaklarını sanm asın
lar; zira onlar, [O’nu] hiçbir zaman 
aciz bırakamayacaklardır.

60. [Ey inananlar!] Onlara karşı gü
cünüz yettiğince kuvvet ve savaş a t
lan  hazırlayın; çünkü, [böyle hareket 
etmeklel, hem Allah’ın düşmanını 
hem de sizin düşmanınızı ve onların 
dışındaki sizin bilmediğiniz, am a Al
lah’ın ise [çok iyi] bildiği diğerlerini 
[size saldırmalan konusunda] kor
kutup caydırmış olursunuz. Allah 
yolunda ne harcarsanız harcayın, si
ze karşılığı hiçbir zarara uğramadan 
tam olarak verilecektir.

61-63. Bununla birlikte, eğer onlar 
banşa yanaşacak olurlarsa, sen de 
ona yanaş ve Allah’a güven; çünkü 
O, çok iyi işiten, çok iyi bilendir. An
cak [barıştan yanaymış gibi gözüke-
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rek) seni aldatm ak İsterlerse, [bil kİ], 
Allah, sana yeter; çünkü seni yardı
mıyla ve kalplerini birleştirdiği ina
nan larla destekleyen O'dur. Eğer sen 
yeryüzünde olanların hepsini harca
saydın bile yine de onların kalplerini 
birleştiremezdin. Ama Allah, onlan 
birleştirm iştir; çünkü O, çok güçlü, 
çok bilge olandır.

64. Ey Peygamber! Allah, sana ve 
san a  uyan inananlara yeter!

65-66. Ey Peygamber! Savaş esnasın
da, her türlü  ölüm korkusunu yen
meleri konusunda inananlan yürek
lendir;4® öyle ki, içinizden güçlüklere 
karşı koyabilen yirmi kişi olursa, on
lar, iki yüz kişiyi yenerler; içinizden 
[aynı özelliklere sahip] yüz kişi olsa, 
onlar, inkar edenlerden bin kişiyi ye
nerler; çünkü onlar, anlamayan bir 
toplulukturlar. Bununla birlikte, Al
lah, içinizdeki zayıflığı bildiği için 
şimdi yükünüzü hafifletmiştir. O hal-
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gambere yaraşmaz. Siz geçici dünya malı is
tiyorsunuz; Allah ise [sizin içini ahireti isti- 

de içinizden güçlüklere gögüs germe- V*- Gerçekten de Allah, çok güçlü, çok bilge 
sini bilen yüz kişi olursa, onlar, iki olandır.
yüz kişiyi yenerler; içinizden [aynı 
özelliklere sahip) bin kişi olursa, on
la r da Allah’ın izniyle iki bin kişiyi ye
nerler. Çünkü Allah, güçlüklere gö
ğüs gerenlerle birliktedir.

67. Ülkede egemenliği sağlamadık
ça, tu tsakların ın  bulunm ası bir pey- 48

68. Eğer A lah tarafından daha önce verilmiş 
bir karar olmasaydı, aldıklarınızdan dolayı 
size çok büyük bir azap dokunurdu.

69. O halde, elde ettiğiniz ganimetlerden he
lal ve temiz olanlarını yeyin ve içinizde Alah 
bilincini her zaman canlı tutun; çünkü Alah. 
çok bağışlayan, çok müşfik olandır.

48 G enelde çeviriler, ayetin  b u  kısm ını şöyle çevirmektedirler: "Ey Peygamber! İnananları savaşa teşvik et.r
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70-71. Ey Peygamberi Elinizde bulunan tu t
saklara de ki: “Eğer Allah kalplerinizde bir 
iyilik olduğunu bilirse, size, sizden almandan 
daha iyisini verir ve sizi bağışlar; çünkü Al
lah, çok bağışlayan, çok müşfik olandır. Bu
nunla birlikte, onlar sana hainlik etmek is
terlerse, [şunu çok iyi bil kil, onlar, zaten da
ha önce de Allah’a  hainlik etmişlerdi. Bunun 
üzerine O da. [inananları] onlara karşı üstün 
kılmıştı.” Gerçekten de Allah, çok iyi bilen, 
çok bilge olandır.

72. İnananlara, hicret edenlere, mal 
lanyla ve canlanyla Allah yolunda ci
hat edenlere, [Müslüman muhacirleri] 
barındırarak onlara yardım edenlere 
gelince; onlar, gerçekten de birbirleri
nin dosüan ve koruyuculandırlar. Bu
nunla birlikte, inandıklan halde hicret 
etmeyenlere gelince; sizin, onlar da 
[sizel hicret edene kadar, onların ko
runması konusunda hiçbir sorumlu
luğunuz söz konusu değildir. Ancak 
onlar, din konusunda [maruz kaldık- 
lan baskılardan dolayı] sizden yardım 
isteyecek olurlarsa, o zaman -sizinle 
aranızda bir anlaşma bulunan halka 
karşı olmamak üzere- onlara yardım 
etmeniz gerekir; çünkü Allah, yap
makta olduklarınızı çok iyi görendir.

73. İnkar edenler de birbirlerinin 
dostlan ve koruyucusudur. Eğer siz 
de [aranızda onlar gibi] davranmaz
sanız, ülkede baskı, zulüm ve [dola
yısıyla] çok büyük bir kargaşa ege
men olur.

74. Şu halde, inananlara, hicret 
edenlere, Allah yolunda cihat edenle
re, [muhacirleri] barındırarak onlara 
yardım edenlere gelince; onlar, ger
çekten inananlardır. Bağışlanma ve 
çok güzel nzıklar, onlar için olacaktır.

75. Sonradan inanarak hicret eden
ler ve sizinle birlikte cihat edenler de 
sizdendirler. Akraba olanlar,49 Al
lah'ın kitabına göre, birbirlerine da
ha yakındırlar. Gerçekten de Allah, 
her şeyi çok iyi bilendir.
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49 inanç kardeşliğinin vurgulandığı ayetlerin bağlamını dikkate alan Esed, ayeti çoğunluğun algıladığı gibi, mi
rası düzenleyen bir ayet olarak görmemektedir. O, bağlamı göz önünde bulundurarak ayeti şöyle çevirmek
tedir: "Ve bundan sonra inanıp da zulmün egemen olduğu diyardan göç edecek ve [Allah yolundaI sizinle bir
likte çaba sarf edecek alanlara gelince, bunlar [dal sîzdendirler; [işte böyle! sıkıca birbirine bağlanıp yakınlık 
kazananlar. Allah’ın kararma uygun olarak birbirleri üzerinde en üst düzeyde hak iddialarına sahiptirler."
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9. TEVBE SÛRESİ 
[Medine'de inm iştir ve 

129 ayetten  oluşmaktadır.]

ı-2. [Bu], Allah’tan ve elçisinden, 
kendileriyle anlaşma yaptığınız ortak 
koşanlara bir ültimatomdur. O halde 
[ey ortak koşanlar!) Ülkede dört ay 
daha serbestçe dolaşın! Ancak hiçbir 
şekilde Allah’tan kaçamayacağınızı 
ve Allah'ın ise inkar edenleri rezil 
edeceğini bilin!

3-4. [BuJ; Allah'ın ve elçisinin, ortak 
koşanlardan uzak olduklarına dair, 
en büyük hac gününde, insanlara 
Allah ve elçisi tarafından yapılan bir 
bildiridir. Eğer tövbe edecek olursa
nız, [bilin ki], bu, sizin için daha ha
yırlı olacaktır. Bununla birlikte eğer 
yüz çevirecek olursanız, bilin ki, Al
lah’tan  kaçamazsınız. O halde sen, 
inkar edenlere, çok acı veren azabı 
haber ver! Ancak, kendileriyle anlaş
ma yaptığınız ortak koşanlardan an
laşmalarını eksiksiz olarak yerine 
getirenlere ve size karşı hiç kimseye 
yardım etmeyenlere gelince; bunlar, 
[bu ültimatomun] kapsamı dışında
dırlar. O halde onlarla yaptığınız an
laşmaya, süresi sona erene kadar 
uyun; çünkü Allah, kendi bilincini 
içlerinde canlı tutanları sever.
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5. Haram aylar çıkınca, ortak koşanlan bul
duğunuz yerde öldürün; onlan yakalayın: 
onları kuşatma altına alın; onların geçebile
ceği bütün yollan tutun! Bununla birlikte, 
tövbe edecek, namazı kılacak ve zekatı vere
cek olurlarsa, üzerlerine gitmeyin; çünkü Al
lah, çok bağışlayan, çok müşfik olandır.

6. Allah’a ortak koşanlardan biri, senden 
koruma isteyecek olursa, Allah’ın sözünü 
dinlemesi için, ona bu korumayı ver! Sonra 
da onu güven içinde bulunacağı bir yere 
ulaştır; çünkü onlar, [gerçekleri] bilmeyen 
kimselerdir.
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7-10. Mescid-i Haram’ın yanında kendileriyle 
anlaşma yaptıklarınız dışında, ortak koşan- 
larnı, Allah ve elçisi nezdinde nasıl bir anlaş- 
malan olabilir ki...? O halde [anlaşma yaptık
larınıza gelince]; onlar size dü rüst davrandık- 
lan sürece, siz de onlara dü rüst davranın; 
çünkü Allah, kendi bilincini içlerinde canlı 
tutanlan sever. [Onların] nasıl (anlaşmaları 
olabilir ki...?]; çünkü, onlar, sizi yenecek ol
salar, hakkınızda ne bir yakınlık ne de an laş
ma gözetirler. Onlar, kalpleri istemediği hal
de, sözleriyle sizi hoşnut kılmaya çalışm akta
dırlar çünkü onların çoğu, Allah'm ayetlerini 
az bir değer karşılığında satan  ve [insanları]
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O nun  yolundan alıkoyan, yoldan 
çıkmışlardır. Gerçekten de onların 
yapmakta oldukları ne kadar kö tü 
dür! Onlar, bir inanan hakkında ne 
bir yakınlık ne de anlaşm a gözetirler; 
çünkü onlar, haddi aşanlardır.

il. Eğer tövbe edecek, nam azı kıla
cak ve zekatı verecek olurlarsa, [bilin 
ki], onlar, o zaman, din kardeşleriniz 
olacaklardır. İşte Biz, bilen bir halk 
için ayetlerimizi ayrıntılı bir biçimde 
açıklamaktayız.

12-13. Eğer onlar, anlaşm a yaptık
tan sonra anlaşm alarını bozacak ve 
dininize dil uzatacak olurlarsa, o za
man, sözlerinde durm ayan o inanç
sızların elebaşlanyla, [dininize dil 
uzatmaktan] vazgeçmeleri için sava
şın! [Ey inananlar!] A nlaşm alarını 
bozan, elçiyi [ülkesinden] sürm eye 
kalkışan bir halkla -hem de savaşı 
ilk defa başlatsınlar onlar oldukları 
halde- yine de hâlâ  savaşm ayacak 
mısınız? Yoksa onlardan korkuyor 
m usunuz? Eğer gerçekten in an an 
lardan iseniz, [çok iyi bilin ki], asıl 
korkmanız gereken Allah’tır.
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14-15. O halde onlarla savaşın kİ, Al
lah, onları sizin ellerinizle cezalan
dırsın, alçaltsın, onlara karşı size za
fer versin, inananların gönüllerini fe
rahlatsın  ve kalplerindeki öfkeyi gi
dersin! Allah, dilediğinin tövbesini 
kabul eder; çünkü Allah, çok bilen, 
çok bilge olandır.

16. Yoksa siz, Allah, içinizden cihat 
edenleri, Allah’tan, elçisinden ve ina
nanlardan  başkalarını kendilerine 
sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkar
m adan kendi başınıza bırakılacağı
nızı mı sanıyordunuz? [Şunu hiçbir 
zam an hatırınızdan çıkarmayın ki], 
Allah, yapm akta olduklarınızdan çok 
iyi haberdar olandır.

17-19. Allah’a ortak koşanlar, inkar
larına bizzat kendileri tanıklık eder
lerken, Allah'ın mescitlerini şenlen
dirme hakkına sahip olamazlar; çün
kü  onlar, amelleri boşa gidecek ve 
[dolayısıyla] cehennemde sürekli ola
rak  kalacak olanlardır. Allah'ın mes
citlerini, ancak Allah’a  ve ahiret gü
nüne inanan, nam az kılan, zekat ve

ren ve sadece Allah’tan korkan kimseler şen
lendirirler. İşte onlar, doğru yolda olmalan 
umulanlardandır. [Ey Allah’a ortak koşan
lar!] Yoksa siz, hacılara su verme ve Mescid-i 
Haram’ı onarma [işlerini], Allah’a ve ahiret 
gününe inanan ve Allah yolunda cihat eden 
kimselerin [işleriyle] bir mi tutuyorsunuz? 
Bunlar, Allah nazarında, bir olamazlar. Al
lah, zulmedenleri doğru yola ulaştırmaz.

20. İnananlar, hicret edenler ve Allah yolun 
da mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler, Al
lah katında, derece bakımından en üstün 
olanlardır. İşte onlar, kazanacak olanlardır.
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müjdelemektedir; onlar, orada sürekli kala
caklardır. Gerçekten de Allah katında çok 
büyük bir ödül olacaktır.

23. Ey inananlar! Babalarınızı ve kardeşleri
nizi -inkan inanca yeğliyorlarsa- sakın dost 
edinmeyin; şu halde içinizden kim onları dost 
edinecek olursa, [bilin ki], onlar, zulmeden
lerdir.

24. De ki; “Babalarınız, çocuklarınız, kardeş
leriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mal

lar, kötüye gitmesinden endişe ettiği
niz ticaret, hoşlandığınız evler, size 
Allah'tan, elçisinden ve Allah yolun
da cihat etmekten daha değerli ise, o 
halde Allah'ın buyruğu gelinceye dek 
bekleyin! [Bilin ki], Allah, yoldan çık
mış olanları doğru yola ulaştırmaz.

25-26. Andolsun ki, Allah, size bir 
çok yerde ve [özellikle] çokluğunu
zun sizi böbürlendirdiği, ama size 
hiçbir yarar sağlamadığı, geniş olma
sına rağmen yeryüzünün size dar 
geldiği ve sonunda arkanızı dönüp 
kaçtığınız Huneyn gününde de yar
dım etmişti. Gerçekten de [o gün 
kaçmanız üzerine] Allah, elçisine ve 
inananlara iç huzurunu indirmiş, si
zin görmediğiniz ordular göndermiş 
ve inkar edenleri cezalandırmıştı. İş
te bu, inkar edenlerin cezasıdır.
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27. Ama Allah, b ü tü n  bun la ra  rağ
m en yine de dilediğinin tövbesini ka
bul edecektir; çünkü  O, çok bağışla
yan, çok m üşfik olandır.

28. Ey inananlar! Allah'a ortak  ko
şan lar, kuşkusuz , pistirler. O halde, 
b u  y ıldan sonra, Mescid-i H aram ’a 
yak laşm asın lar! Eğer yoksul d ü ş 
m ekten  korkacak  olursanız, [bilin 
ki], Allah -dilerse- lütfuyla sizi zen
ginleştirecektir; çünkü  O, çok iyi bi
len, çok bilge olandır.

29. [Ey inananlar!] Kendilerine kitap 
verilenlerden Allah’a  ve ah ire t g ü n ü 
n e  inanm ayan , Allah'ın ve elçisinin 
h aram  kıldığını haram  kılm ayan ve 
h ak  dini d in  edinm eyen kimselerle, 
küçü lerek  elleriyle cizye verene dek 
savaşın!

30-31. Yahudiler. “Üzeyr, Allah'ın oğludur." 
derlerken, Hıristiyanlar da: “Meryem oğlu İsa 
Allah’ın oğludur.” demişlerdi. Bu, onların da
ha  önce inkar edenlerin sözlerine benzeterek 
ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah 
kahretsin  onlan! Nasıl da [haktanl sapıyor
lar! Gerçekten de onlar -kendilerine, kendi
sinden başka  ta n n  olmayan sadece tek bir 
tan n y a  ibadet etmeleri söylendiği halde- yine 
de haham larım , rahiplerini ve Meryem oğlu 
İsa’yı, Allah dışında rabler edinmişlerdi. An
cak O, onların ortak  koştuklarından münez
zehtir!
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32-33. Onlar, sözleriyle, Allah’ın n u runu  sön
dürmek istiyorlar. Ancak Allah, inkar edenler 
hoşlanmasalar da n u ru n u  tamam lam aktan 
asla vazgeçmeyecektir; çünkü  Allah’a ortak 
koşanlar hoşlanm asalar da, dinini bütün 
dinlere üstün  kılm ak üzere, elçisini, doğru 
yol ve gerçek din ile gönderen O’dur.

34-35. Ey inananlar! Gerçekten de haham la
rın ve rahiplerin çoğu, insanların  mallarım 
haksız yollarla yem ekte ve [onlan] Allah yo
lundan alıkoymaktadırlar. Altın ve güm üşü 
biriktirip de onlan Allah yolunda harcam a- 
yanlara gelince; onlara, çok acı veren bir aza
bı haber ver! Biriktirdiklerinin cehennem  ate-
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şinde kızdınlacağı ve onlarla alınlan- 
nm, yanlarının ve sırtlannın dağla
nacağı gün, [onlara]: “İşte kendiniz 
için biriktirdikleriniz bunlardır. O 
halde biriktirdiklerinizin tadına ba
kın!” denecektir.

36. Kuşkusuz Allah'ın nazarında ay
ların sayısı -gökleri ve yeri yarattığı 
gün belirlemiş olduğu yasa uyarın
ca- on ikidir; bunlann içinde dördü 
haram  aylardır. İşte bu, gerçek yasa
dır. O halde bu aylarda [günah işle
yerek] kendinize yazık etmeyin! Nasıl 
ki, Allah’a ortak koşanlar size karşı 
hep birlikte savaşıyorlarsa, siz de 
onlara karşı hep birlikte savaşm ve 
Allah'ın her zaman. Kendinin bilin
cinde olanlarla birlikte olduğunu bi
lin!
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37. Ayların yerlerini değiştirmek, 
kuşkusuz , Allah'ın koymuş olduğu 
yasayı inkarda ileri gitmekten başka 
b ir şey değildir. Allah'ın koymuş ol
duğu yasaya karşı çıkanlar böylece 
doğru yoldan sapm ış olmaktadırlar. 
Onlar, Allah’ın haram  kıldığı ayların 
sayısına uygun düşürm ek için, o 
(haram  ayı] bir yıl helal sayarlarken, 
b ir yıl haram  saymaktadırlar. Aslın
da  onlar, böylece, Allah’ın haram  kıl
dığım helal kılmış olmaktadırlar. Bu
n a  rağm en yaptıkları kötü işleri yine 
de kendilerine (şeytan tarafından] 
güzel gösterilm iştir; ancak  Allah, 
(gerçekleri] inkar edenleri asla doğru 
yola ulaştırm az.

38. Ey inananlar! Size ne oldu ki, si
ze: “Allah yolunda savaşa çıkın!" 
dendiğinde, yere çakılıp kaldınız? 
D ünya hayatım  ahirete mi yeğledi
niz? O halde [şunu çok iyi bilin ki], 
dünya hayatının nimetleri, ahirete 
göre çok azdır.

39. Eğer savaşa çıkmazsanız, Allah 
sizi çok acı veren bir ceza ile cezalan
d ın r ve yerinize başka bir halk geti
rir; siz ise O’na  hiçbir şekilde zarar

40. Ona yardım etmeyecek olursanız, [bilin 
ki], Allah -inkar edenler, onu (Mekke'den] çı
kardıklarında, mağarada bulunan iki kişiden 
biri olarak- ona yardım etmişti. Hani o, arka
daşına: “Üzülme: çünkü Allah, bizimle birlik
tedir.” diyordu. O zaman Allah, üzerine iç hu
zurunu indirmiş, görmediğiniz askerlerle onu 
desteklemiş ve inkar edenlerin sözünü alçalt- 
mıştı. Allah'ın sözü ise, (her zaman] en yüce 
olandır; çünkü Allah, çok güçlü, çok bilge 
olandır.
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41. [Ey inananlar!] G erek hafif, gerek ağır 
olarak savaşa çıkın, m allarınızla ve canları
nızla Allah yo lunda cihat edin! Eğer bilirse
niz, bu , sizin için  d ah a  hayırlıdır.

42. Eğer [davet olundukları] yakın b ir k a 
zanç ve olağan b ir yolculuk olsaydı, seni iz
lerlerdi. Ne var ki, çıkılacak yol, onlara çok 
uzak gelmişti. B una rağm en onlar, [savaştan 
döndüğünüzde yine de size] “G ücüm üz yet
seydi, biz de sizinle birlikte çıkardık .” diyerek 
Allah’a  yem in edeceklerdir. [Aslmda onlar, bu  
şekilde Allah ad ına  yalan  yere yem in etm ek
le] kendi yıkım larım  hazırlam aktadırlar; çü n 

kü Allah, onların yalancı olduklarını 
elbette ki bilmektedir.

43-45. Allah seni affetsin! Doğru söy
leyenleri sence belli olm adan ve ya
lancıları bilmeden onlara niçin izin 
verdin; çünkü Allah'a ve ahiret gü 
nüne inananlar, mallarıyla ve can la
rıyla cihat etm ek söz konusu  oldu
ğunda senden asla izin istemezler. 
Allah ise kendinin bilincinde olanları 
çok iyi bilendir. Senden ancak, Al
lah’a  ve ahiret gününe inanm ayan ve 
kalpleri kuşkuya düştüğü  için k u ş 
kularında bocalayıp du ran lar, [sava
şa  çıkm am a konusunda] izin isterler.

46. Eğer onlar, gerçekten seninle 
[savaşa] çıkm ak isteselerdi, o nun  
için b ir hazırlık yaparlardı. Bu yüz
den Allah, onların sizinle b irlik te çık
m alarından hoşlanm adığı için, on la
rı tem belleştirm işti. [O zam an onla
ra]: “O tu ran larla  b irlik te o tu run !” 
denilmişti.

47. Eğer onlar da sizinle birlikte çık
m ış olsalardı, size zarar verm ekten 
b aşk a  hiçbir faydalan  olmazdı; ç ü n 
kü  sizi birbirinize d ü şü rm ek  için 
aran ıza anlaşm azlık  sokarlardı. Ü s
telik içinizde onların  c a su s la n  da 
vardı. Ne var ki, Allah, zulm edenleri 
çok iyi bilendir.



L94 Tevbe Sûresi, Cüz 10, Sûre 9

48. Andolsun ki, onlar, daha öncele
ri de aranıza anlaşmazlık sokmak is
temişler ve sana karşı komplolar dü
zenlemişlerdi; ama sonunda, onlar 
hoşlanmamışlarsa da, gerçek gelmiş 
ve Allah'ın buyruğu galebe çalmıştı.

49. Onlardan: “Bana izin ver de be
ni günaha sokma!” diyenler de vardı. 
Aslmda onlar [böyle demekle] zaten 
günah çukuruna çoktan dalmışlardı 
bile. Ama cehennem, inkar edenleri, 
çepeçevre kuşatacaktır.

50. Sana bir iyilik erişecek olsa, bu, 
onları üzer; ancak başma bir kötülük 
gelecek olursa, o zaman onlar: “Zaten 
biz önceden tedbirimizi almıştık.” der
ler ve sevinerek oradan uzaklaşırlar.

51. [Onlara] de ki: “Başımıza Al
lah'ın yazdığından başkası gelmez. 
O, Bizim Koruyucumuz’dur. O halde 
inananlar Allah’a güvensinler!”

52. [Yine onlara] de ki: “Siz, bizim 
hakkımızda ancak iki güzel şeyden 
birini bekleyebilirsiniz; biz ise sizinle 
İlgili olarak Allah'ın ya kendi katın-

dan ya da bizim elimizle sizi bir cezaya uğrat
masını bekliyoruz. O halde bekleyin; çünkü 
biz de sizinle birlikte beklemekteyiz."

53-55. [Yine onlara] de ki: “İster gönüllü ister 
gönülsüz harcayın, [fark etmez]; çünkü  har
cadıklarınız asla kabul edilmeyecektir. Ger
çekten de siz, yoldan çıkmış bir halksınız. 
Harcadıklarının kabul edilmesini engelleyen; 
onların, Allah’a  ve elçisine nankörlük etmele
rinden, üşenerek nam az kılm alarından ve is
temeyerek harcam alarından başka bir şey 
değildir. O halde, onların ne m allan ne de ço- 
cuklan seni imrendirmesin; çünkü Allah, on-
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lan, bunlardan dolayı dünya hayatında ceza
landırmayı ve canlarının da  inkarcı olarak 
çıkmasını istemektedir.

56-57. Onlar, sizden olmadıkları halde, (siz
den) korktukları için yine de sizden oldukla
rına dair yemin edeceklerdir. Aslında onlar, 
sığınacak bir yer, [içine girebilecekleri] m ağa
ralar ya da bir kovuk bulabilselerdi, hem en 
oralara koşarlardı.

58-59. İçlerinde sadakaların (vergi 
gelirlerinin] (taksimi] konusunda se
ni kınayanlar da vardır; ancak, on
lardan kendilerine de verilecek olsa, 
m em nun olurlar, am a onlardan ken
dilerine verilmeyecek olursa, o za
m an derhal öfkeleniverirler. Keşke 
onlar, Allah’ın ve elçisinin kendileri
ne verdiklerine razı olsalardı ve: “Al
lah bize yeter! Yakında Allah bize 
lütfundan verecektir, elçisi de! Biz 
sadece Allah’a  gönülden bağ lanan
lardanız." deselerdi!

60. Sadakalar [vergi gelirleri], Al
lah’tan  b ir farz olmak üzere, sadece 
yoksullar, düşkünler, [vergi topla
makla] görevli memurlar, kalpleri İs
lam’a ısındırılacak olanlar, kölelerin 
özgürleştirilmesi, ağır borç altında 
bulunanlar, Allah yolunda (yapıla
cak her tü rlü  faaliyet) ve yolcular 
içindir. Gerçekten de Allah, çok iyi 
bilen, çok bilge olandır.

61. Onların içinde peygamberle ilgi
li olarak: “O, [her söyleneni dinleyen] 
bir kulaktır.” diyerek peygam berin 
peygamberliğine kast etm ek isteyen
ler de vardır.50 O halde [onlara] de ki: 
“O, sizin için bir hayır kulağıdır; 
çünkü o, Allah’a  inanır, in an an la ra  
da güvenir. O, sizden inanan la r için, 
bir sevgi ve şefkat [pınan]dır. O h a l
de Allah elçisini, bu  tü r  iftirada b u 
lunarak  karalam ak isteyenlere gelin
ce, [bilsinler ki], on lan  çok acı veren 
bir ceza beklemektedir.

50 Gtnelde müfessirler, "O kulaktır.” yani. “O, kendisine söylenen her şeye kolayca inanmaktadır.” ibaresini, 
münafıkların, Hz. Peygamber için, onun başkaları hakkında iyi ya da kötü kendisine söylenilen her şeye ko
layca İnanma eğiliminde olduğunu ifade etmek için kullandıklarını ifade etmektedirler. Ancak Esedin de 
haklı olarak, İfade ettiği üzere, Hz. Peygamberin her söylenilene kolayca inanan saf biri olduğu konusunda 
hiçbir tarihi kanıt yoktur. O halde, söz konusu ibarenin geçtiği ayetin tamamım Esed in derin açıklamaları 
doğrultusunda değerlendirmek, ayetin doğru olarak anlaşılması bakımından kaçınılmazdır. Esed e göre, m ü
nafıklar Hz. Peygamber için “O, duyduğu her şeye inanıyor” derlerken, bununla, öteki pek çok inkarcının flk-
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62. Sizi hoşnut etmek için Allah’a 
yemin etmektedirler; oysa, gerçekten 
inanmış kimseler iseniz, bilin ki, asıl 
hoşnut edilmesi gereken, Allah ve el
çisidir.

63. 0  halde onlar hâlâ anlamadılar 
mı ki, kim, Allah’a  ve elçisine karşı 
gelecek olursa [bilsin ki[, onun için 
içinde sürekli olarak kalacağı cehen
nem ateşi olacaktır.

64. İki yüzlüler, inananlara, kalple
rinde olanı onlara haber verecek 
olan bir sûrenin inmesinden endişe 
duymaktadırlar.51 [Onlara] de ki: “Siz 
alay edin bakalım; ama, Allah, kuş
kusuz, açığa çıkmasından endişe 
duyduklarınızı açığa çıkaracaktır."

65. Eğer onlara [niçin alay ettiklerini] 
sorsaydın, onlar: “Biz lafa dalmış, eğle
niyorduk." diyerek karşılık verirlerdi. 
[Onlara] de ki: “Siz, Allah ile, ayetleriy
le ve elçisiyle mi alay ediyordunuz?”

66. Siz, inandıktan sonra inkar etti
ğiniz için hiçbir şekilde (inkarınıza) 
mazeret ileri sürmeyin! Biz, içinizden 
bir kısmım affetsek bile, bir kısmını
zı da suç işlemelerinden dolayı ceza
landıracağız.

67. İki yüzlü erkekler ile iki yüzlü 68. Allah, iki yüzlü erkeklere, iki yüzlü ka- 
kadm lar birbirlerindendir. Onlar, dm lara ve inkar edenlere, içinde sürekli ola- 
kötülüğü anlatırlar, iyiliği engellerler rak kalacakları cehennem  ateşin i v aa t etmiş" 
ve cimrilik ederler. Onlar, Allah’ı tir. O, onlara yetecektir; çü n k ü  Allah onlara 
unutmuşlardı, Allah da onlan unut- lanet etm iştir. Bu yüzden on lar için sürekli 
muştu. Gerçekten de iki yüzlüler, bir azap olacaktır, 
yoldan çıkmış olanlardır.

rtne katılarak İfade etmek istedikleri şey, onun yalnızca sarın gördüğü, olmayan birtakım sesler İşittiği ve ya
nılarak bunu onlara vahiy olarak yansıttığı görüşüydü. Ayetteki “...şöyle şöyle" diyerek “Peygamberi incitiyor
lar.’ ifadesi de olsa olsa Hz. Peygamberi böyle bir “yanılgı' içinde görme küstahlığı ile açıklanabilir. Nitekim 
74. ayette “hakkı inkara varan bir söz söylemiş oldular" ifadesi de bununla ilgilidir. Eza fiili, öncelikle, “ra
hatsız etmek, sıkıntı vermek" ya da fiili ve maddî acıya varacak ölçüde birini “taciz etmek, incitmek" (zarar) 
anlamı taşımaktadır. Yukandakl anlam akışı içinde bu fiil, daha çok bir aşağılama, alçaltma anlamı yüklen
miş olduğuna göre, yu'zıtne sözcüğünün "they malign’ olarak yani, “onurunu karalamak için ittırada bulu
nuyorlar." şeklinde aktarılması yerinde olacaktır. Biz çevirimizde Esed in yaklaşımını dikkate aldık. Genelde 
ayet şöyle çevrilmektedir: “/çterinden bazdan da Peygamber’i incitirler “O (her söyleneni dinleyeni bir kulak
tır." derler. De k t “O, sizin için hayır kulağıdır. Allah'a inanır, mü’minlere inanır. Sizden inananlar için de o bir 
rahmettir. Allah’ın Elçisini incitenlere acı bir azab vardır!"
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69. [Ey iki yüzlüler!] Siz de tıpkı sizden önce
kiler gibisiniz. Onlar, hem güç hem  de mal ve 
çocuk bakımından sizden daha  ü s tü n  idiler. 
Böylece onlar dünya m alından paylarına d ü 
şenlerden yararlanmışlardı. İşte sizden önce
kiler paylanndan nasıl yararlandıysalar siz 
de paylarınızdan öyle yararlanm ıştınız. On
lar, nasıl batıla dalm ışlarsa siz de aynı şekil
de batıla dalmıştınız. İşte onlar, amelleri 
dünyada boşa çıktığı gibi ah irette  de boşa çı

kacak olanlardır. İşte onlar, kaybe
denlerdir.

70. Onlara kendilerinden öncekile
rin; Nuh, Ad ve Semud halklarının, 
İbrahim halkının, Medyen halkının 
ve altüst olmuş şehirlerin haberi gel
medi mi? Elçileri onlara apaçık m u
cizeler getirmişlerdi; [ama onlar yine 
de onlara inanmamışlardı. Bu yüz
den Allah, inkarlarından dolayı onla
rı cezalandırmıştı], Böylece Allah, 
onlara zulmetmemişti, am a onlar 
kendilerine zulmetmişlerdi.

71. İnanan erkekler ve inanan ka
dınlar birbirlerinin dostlarıdır. On
lar, iyiliği anlatırlar, kötülükleri en
gellerler, namazı kılarlar, zekatı ve
rirler, Allah’a  ve elçisine itaat eder
ler. İşte onlar, Allah'ın kendilerine 
sevgi ve şefkatini bahşedecekleridir; 
çünkü Allah, çok güçlü, çok bilge 
olandır.

72. Allah, inanan erkeklere ve ina
nan kadınlara, içlerinde sürekli ka
lacakları, altlarından ırmaklar akan 
cennetler ve adn52 cennetlerinde hoş 
konaklar vaat etmiştir. Allah'ın hoş
nutluğu ise daha büyüktür. Gerçek
ten de bu, çok büyük bir m utluluk
tur.

51 Ayette geçen “him" ve “hum” zamirleri inananlara aittir. Ancak, çeviride zamirler kullanıldığında, yanlış 
anlamalar söz konusu olabilmektedir. Yanlış anlamalara yer vermemek için, biz zamirler yerine, ait olduk
tan muhataplan kullandık. Zamirleri kullanan çeviriyle ilgili bir örnek veriyoruz: ‘MünaJMar, kendileri 
hakkında, kalblehnde bulunanı kendilerine haber verecek bir sûrenin indirileceğinden çekiniyorlar.’’

® £sed "adn" sözcüğüne, tbranice’den hareket ederek “ebedî mutluluk” anlamı vermektedir.
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7 3 . Ey Peygamber! İnkar edenlerle 
ve iki yüzlülerle cihat e t ve onlara 
karşı sert davran! O nların varacak
ları yer ise cehennem dir. O ne kötü 
bir varış yeridir!

74. Onlar, kendilerini inkara  götü
ren  sözü söyledikleri halde yine de 
söylemediklerine dair Allah’a  yemin 
etm ektedirler. Böylece onlar, kendi
lerini Allah’a  teslim ettikten sonra 
inkarcı olm uşlardır; çünkü  onlar, 
ulaşam adıkları bir şey istemişlerdir. 
İkiyüzlülerin, [peygamberden ve ina
nanlardan] hoşlanm am alarının tek 
sebebi, Allah’ın  ve elçisinin kendi lü- 
tu flan n d an  on lan  zenginleştirmeleri
d ir.53 O halde eğer tövbe edecek olur
la rsa  bu, kendileri için daha  hayırlı 
olur. Eğer yüz çevirecek olurlarsa, o 
zam an Allah onlan, dünyada da ahi- 
re tte  de çok acı veren b ir cezaya 
çarp tın r. O nlann  ülkede ne dostu  ne 
de yardım cısı vardır.

75-77. O nlann  içinde: “Andolsun ki, 
eğer Allah, bize lü tfundan  verecek 
olursa, m utlaka bağışta bulunacağız 
ve iyilerden olacağız." diyerek Allah’a 
söz verenler vardır. Ancak Allah, on
la ra  lü tfundan  verdiğinde onda cim
rilik ederler ve yüz çevirerek sözle
rinden  dönerler. Bu yüzden Allah, 
on lann  kalplerine, -kendine verdik
leri sözden dönm elerinden ve yalan 
söylem elerinden dolayı kendisiyle

karşılaşacak tan  güne dek- iki yüzlülük sok
m uştur.

78. Onlar, Allah m onlann sırlannı ve gizli 
konuşm alannı bildiğini ve yine Allah'ın gayb- 
la ilgili konulan çok iyi bilen olduğunu hâlâ 
anlamadılar mı?

79-80. Sadaka konusunda hem fazladan ve
ren [zengin] inananlara hem de çok az, ancak 
ellerinden gelebildiğince verebilen [yoksull 
inananlara dil uzatan ve onlarla eğlenenlere

53 Bazı çeviriler, ayette geçen “hum" zamirini ikiyüzlülere değil de inananlara atfetmektedir: “MûnafMarm, 
Peygambere ue mü'mirilere kin beslemelerinin tek sebebi, Allah ve Resulünün kendi lütju ile mû’minleri zen
ginleştirmiş olmasıydı."
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gelince, Allah da onlarla eğlenecektir. Çok acı 
veren bir azap da onları beklemektedir. Bu 
yüzden onlar için ister bağışlanma dile, ister 
dileme; hatta onlar için yetmiş kere bağışlan
ma dilesen bile yine de Allah onlan asla ba- 
ğışlamayacaktır; çünkü onlar, Allah’ı ve elçi
sini inkar etmişlerdir. Zaten Allah da yoldan 
çıkmış bir halkı doğru yola iletmez.

81-82. Savaştan geri kalanlar, Allah elçisinin 
ardından54 yerlerinde oturup kalmalarından

dolayı çok sevinmişlerdi. Gerçekten 
de onlar, Allah yolunda mallarıyla ve 
canlarıyla cihat etmekten hoşlanma
dıkları için, [daha sefere çıkılmadan 
önce]: “Sıcakta sefere çıkmayalım!” 
demişlerdi.' [Onlaral de ki: “Cehen
nem ateşi daha sıcaktır". Keşke an- 
layabilselerdi! O halde onlar, yapmış 
olduklarından dolayı başlarına gele
cek cezayı düşünerek az gülsünler, 
çok ağlasınlar!

83. Eğer Allah seni, onlardan bir 
grup ile tekrar yüz yüze getirecek 
olursa, onlar da [savaşa] çıkmak için 
izin isteyecek olurlarsa, [onlara] de 
ki: “Siz, bir daha benimle birlikte as
la savaşa çıkmayacaksınız ve asla 
benimle birlikte düşm anla savaşma
yacaksınız; çünkü siz, ilk keresinde 
oturmayı yeğlemiştiniz. O halde, siz, 
geri kalanlarla birlikte oturun!”

84. [Ey Peygamber!] Onlardan ölen 
hiçbirinin asla namazını kılma ve 
mezarı başında da asla durma! Çün
kü onlar, Allah’ı ve elçisini inkar et
mişler ve yoldan çıkmış olarak öl
müşlerdi.

85. O halde, onların ne mallan ne 
de çocuklan seni imrendirmesin; 
çünkü Allah, onlan, bunlardan dola
yı dünya hayatında cezalandırmayı 
ve canlannm  da inkarcı olarak çık
masını istemektedir.

86-87. “Allah’a inanın ve elçisi ile 
birlikte cihat edin!” diye bir sure in-

5* Metinde geçen "hilâT sözcüğüne "karşı çıkmak" anlamı verenler de olmuştur. Elbette kİ, bu durum çevi
rilere de yansımıştır: “Allah’ın R esu lüne m uhalefet e tm ek  için geri kalanlar (sefere) çıkm ayıp  oturm aları ile 
sevindiler...’

• Bu ayette üslûp özelliğinden dolayı"slz"U fiil “blz"ll olarak çevrilmiştir.
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dirildiğinde, içlerinden servet sahibi 
olanlar: “Bizi b ırak  d a  o tu ran larla  
birlikte olalım." diyerek senden  (sefe
re çıkm am a konusunda] izin iste
mişlerdi. Böylece onlar, geride kalan  
[kadınlarla] birlikte olmayı yeğlemiş
lerdi. B u yüzden  onların  kalpleri 
m ühürlenm iş oldu; öyle ki, onlar, 
b u n d a n  böyle anlam ayacaklardır.

88-89. B u n u n la  b irlik te , elçi ve 
o n u n la  b irlikte o lan inanan la r, m al
larıyla ve canlarıyla c ihat etm işler
dir. O nlar, (bütün) hayırların  kendi
leri için  o lacak olanlardır. Onlar, 
k u r tu lu şa  erecek olanlardır. Allah, 
on lara , içlerinde sürekli kalacaktan , 
a ltla rın d an  ırm aklar ak an  cennetler 
hazırlam ıştır. İşte en  büyük  m u tlu 
luk  ve kazanç budur.

90. Bedeviler içinden bazılan , k en 
dilerine izin verilmesi için m azeretle
rin i su n m ak  üzere sa n a  gelirlerken, 
Allah’ı ve elçisini yalan layanlar ise 
sadece yerlerinde o tu ru p  kalm ışlar
d ır. B u  y üzden  iç lerinden  in k a r  
edenlere, yak ında çok acı veren b ir 
azap  u laşacak tır.

9 1 -9 2 . Ancak, zayıflara, has ta la ra , 
harcayacak  hiçbir şey bu lam ayan la
ra  -Allah ve elçisine karşı içtenlikle 
davrandıkları sürece- hiçbir so rum 
lu luk  söz k o n u su  değildir; ç ü n k ü  iyi 
davranan la rı so rum lu  tu tm ak  için 
b ir  neden  yoktur. Allah k u şk u su z  
çok bağışlayan, çok m üşfik  olandır. 
Aynı şekilde kendilerine b inek  ver
m en için sa n a  geldiklerinde, onlara: 
"Sizi b indirecek b ir şey bulam ıyo-

10, Sûre 9
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rum ." dediğinde, harcayacak  bir şey bulam a
dıkları için ü zü n tü d en  göz yaşların ı tu tam a
yarak  geri dönenler için de h içb ir sorum luluk 
söz konusu  değildir.

93-94. O halde so rum lu luk  ancak; zengin ol
dukları halde (savaşa çıkm am ak için] senden 
izin isteyenler için söz ko n u su d u r; çünkü  on
lar, kad ın larla  birlik te kalm ayı yeğlemişler
dir. Bu yüzden  Allah, on ların  kalplerini mü- 
hürlem iştir; öyle ki, a rtık  on lar (ne yaptıkla
rım] anlayam az hale gelm işlerdir. Onlar, siz 
[savaştan] kendilerine döndüğünüzde de size 
m azere tle rin i belirtm eyi sü rdürecek lerd ir.
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[Onlara] de ki: “Boşuna mazeret belirtmeyin; 
çünkü, Allah, sizinle ilgili gerçeği bize bildir
diği için, bir daha size asla inanmayacağız. 
Bundan böyle Allah da elçisi de sizin amelle
rinizi gözleyeceklerdir. Sonra da gizliyi de açı
ğı da bilenin huzuruna gönderileceksiniz. O 
zaman O, yapmış olduklarınızı size haber ve
recektir.”

95-96. O nlann yanlarına döndüğünüzde, 
kendilerine dokunmamanız için, Allah’a ye
min edeceklerdir. O halde onlara dokunm a
yın. onlardan uzak durun; çünkü onlar, ger
çekten de pisliktirler. Yaptıklarının karşılığı 
olarak varacakları yer de cehennem olacak

tır. Onlar, kendilerinden hoşnut ol
manız için Allah’a yemin etmektedir
ler. Siz, onlardan hoşnut olsanız bi
le, [şunu çok iyi bilin ki], Allah, yol
dan çıkmış olanlardan asla hoşnut 
olmayacaktır.

97. Bedeviler, [insanlar arasında] 
inkar ve ikiyüzlülük konusunda en 
aşın olanlardır ve dolayısıyla da Al
lah’ın elçisine indirdiği şeylerin sınır
larını tanımamaya da en uygun 
olanlardır. Allah çok iyi bilen, çok 
bilge olandır.

98. Bedevilerden, Allah yolunda 
harcadıklannı angarya sayan ve ba
şınıza kötülükler gelmesini bekle
yenler vardır. Kötülükler onlann ba
şına gelsin! Gerçekten de Allah, çok 
iyi işiten, çok iyi bilendir.

99. Bedevilerden, Allah’a, ahiret gü
nüne inanan ve harcadıklannı ken
dilerini Allah’a  yaklaştıran ve elçinin 
dualarında anılmalannı sağlayan ve
sileler olarak gören de vardır. Hiç 
kuşkunuz olmasın ki, o [harcadıkla-
n] gerçekten de Allah’ın onlara ya
kınlaşması için bir vesile olacaktır; 
çünkü Allah, onlan sevgisine soka
caktır. Allah, kuşkusuz çok bağışla
yan, çok müşfik olandır.



100. [Zulüm diyarı Mekke'den] hic
ret edenler ile [onlara ve Allah'ın di
nine] yardım edenlerin ilklerine, ön
de gelenlerine ve onlan güzel izleyen
lere gelince; Allah onlardan hoşnut 
olmuştur. Onlar da O’ndan hoşnut 
olmuşlardır. Bu yüzden Allah, onla
ra, içlerinde sürekli olarak kalacak
ları, altlarından ırmaklar akan cen
netler hazırlamıştır. İşte bu, en bü 
yük m utluluk ve kazançtır.

ıoı. Hem etrafınızdaki bedeviler 
hem de Medine halkı arasında iki 
yüzlülüğü huy edinenler bulunm ak
tadır. Sen onlan bilmezsin; ama Biz 
biliriz. Bu yüzden Biz onlan iki kere 
cezalandıracağız. Onlar, sonra da çok 
büyük bir azaba götürüleceklerdir.

102-103. Bir de, iyi işler yanında kötü 
işler de yapmış ama, sonunda işledik
leri günahların bilincine varmış olan 
başkalan vardır. İşte Allah, çok ya
landa onların tövbesini kabul edecek
tir; çünkü Allah, çok bağışlayan, çok 
müşfik olandır. O halde, sen, onlann 
mallarından, onlan temizleyecek, on
lan arındıracak55 bir sadaka al ve on
lar için dua et; çünkü senin duan on
lara huzur verir. Allah, kuşkusuz, çok 
iyi işiten, çok iyi bilendir.

104. Onlar, Allah’ın, kullannın töv
belerini kabul ettiğini, sadakalan  al
dığını ve Allah’ın tövbeleri çok kabul 
eden, çok müşfik olan olduğunu hâ
lâ anlayamadılar mı?
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105. [Onlara] de ki; “Eylemde bulunun; çünkü. 
Allah da elçisi de inananlar da eylemlerinizi 
gözleyeceklerdir. Sonra da gizliyi de açığı da bi
lenin huzuruna gönderileceksiniz. O, o zaman, 
yapmış olduklarınızı size haber verecektir.”

106. Yine durum larının ne olacağı ile ilgili 
karar Allah’ın buyruğuna kalm ış olan başka
lan  da vardır. O, onlan  isterse cezalandırır 
isterse tövbelerini kabul ederek onlan affe
der. Gerçekten de Allah, çok bilen, çok bilge 
olandır.

55 Müfesslrlerin bir kısmı, fiillerin zamirini Hz. Peygambere atfetmektedirler. Çeviriler, bu farklılığı dikkate 
almışlardır. “Onlann mallarından kendilerini temizleyeceğin, yücelteceğin bir sadaka al..."
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yi seven insanlar vardır; çünkü Al
lah, temizlenenleri sever.

109-110. Yapısını. Allah bilinci ve 
O'nun hoşnutluğunu kazanma (ar
zusu) üzerine kurm uş olan mı daha 
hayırlıdır; yoksa yapışım kayacak bir 
uçurum kıyısına kuran ve onunla 
birlikte kendisi de cehennem ateşine 
yuvarlanan mı? Allah zulmedenleri 
doğru yola ulaştırmaz. Yaptıkları bi
naları, kalpleri paramparça olana 
dek kalplerinde bir kuşku (ve huzur
suzluk kaynağı] olmaya devam ede
cektir. Allah ise çok bilen, çok bilge 
olandır.

107. [İslam’a] zarar vermek, inkarcılığı kö
rüklemek, inananların arasını açmak ve ba
şından beri Allah’a ve elçisine savaş açmış 
olanlara bir gözetleme yeri sağlamak üzere 
kendilerine [inananlannkinden ayrı] bir mes
cit kurmuş olanlara gelince; onlar, size: “Ger
çekten de biz iyilikten başka bir şey isteme
dik.” diyerek yemin edeceklerdir. Allah ise 
onların yalancı olduklarına tanıklık etmekte
dir.

108. O halde sen, orada asla namaza durma; 
çünkü senin, ilk günden itibaren Allah bilin
ci üzerine kurulm uş olan mescitte namaza 
durman daha uygundur. Orada temizlenme-

111-112. Allah, kuşkusuz, Tevrat’ta, 
İncil’de ve Kur’an’da vaat etmiş oldu
ğu bir hak olarak, inananlardan, kar
şılığında kendilerine cennet verilmek 
üzere, canlarım ve mallarım satın al
mıştır. Böylece onlar, Allah yolunda 
savaşırlarken, öldürürler ve öldürü
lürler. Sözüne Allah’tan daha bağlı 
kim olabilir ki...? ]Ey inananlar!] O 
halde yapmış olduğunuz bu alışveriş
ten dolayı sevinin! Bu, gerçekten de 
çok büyük bir mutluluk, çok büyük 
bir kazançtır, lişte bu alışverişi ya
panlar]; günahlarından tövbe edenler,
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Allah'a ibadet edenler, O’nu övenler, 
O’nun rızasını kazanmak için yolcu
luk edenler,56 ruku edenler, secdeye 
varanlar, iyiliğin [yapılmasını] söyle
yenler, kötülüğü engelleyenler ve Al
lah'ın koyduğu sınırlan koruyanlar
dır. O halde inananlan müjdele...!

113-114. Cehennemlik olduklan ken
dilerine açıkça belli olduktan sonra, 
akraba da olsalar, Allah’a ortak ko
şanlar için bağışlanma dilemek, ne 
peygambere ne de inananlara yara
şır. İbrahim’in babası için bağışlan
ma dilemesi ise sadece ona vermiş 
olduğu sözden dolayı idi. Ne var ki, 
onun, Allah'ın düşm anı olduğu ken
disine açıkça belli olunca, o, çok içli 
ve yum uşak kalpli olmasına rağmen 
jöne de ondan ilgisini kesmişti.

115. Allah, bir halkı doğru yola ilet
tikten sonra, dikkat etmeleri gereken 
konulan onlara açıklamadıkça, onla- 
n  saptıracak değildir. Gerçekten de 
Allah, her şeyi çok iyi bilendir.

116. Göklerin ve yerin hüküm ranlı
ğı, kuşkusuz, sadece Allah'ındır;

Tevbe Suresi. Cüz l , Slm . Cj 
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çünkü O, diriltir ve öldürür. Sizin, Allah dı
şında ne bir dostunuz ne de yardımcınız var
dır.

117-118. Andolsun ki, Allah, peygamberi ve o 
güçlük zamanında ona uyan Muhâcirlerle 
E nsân da -hem içlerinden bir kısmının kalp
leri neredeyse im andan sapm ak üzere iken- 
affetmişti. O, [bütün bu  olanlara rağmen] yi
ne de onlan atfetmiştir; çünkü O, onlara kar
şı şefkatle davranan, çok müşfik olandır. [Ay
nı şekilde Allah, seferden] geri bırakılmış

56 Ayette geçen “sâihûn" sözcüğüne “oruç tutanlar" anlamı veren çeviriler de vardır.
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119. Ey inananlar! Allah bilincini iç
inizde her zaman canlı tu tun  ve doğ
rularla birlikte olun!

120-121. Medine halkına ve çevresin
de bulunan bedevilere, [savaşta] Al
lah'ın elçisinden geri kalmaları, ken
di canlarını onun canına yeğlemeleri 
yaraşmaz; çünkü onların, Allah yo
lunda uğrayacakları hiçbir su su z
luk, yorgunluk ve açlık; inkar eden
leri kızdıracak bir yeri ele geçirmek 
ve düşm ana karşı başan  kazanm ak 
[gibi gerçekleştirecekleri hiçbir ey
lemleri] yoktur ki, onlardan dolayı 
kendilerine yararlı iş [sevabı] yazıl
mış olmasın! Gerçekten de Allah, iyi
lik yapanların ödülünü boşa çıkar
maz. Aynı şekilde, az ya da çok ol
sun, [diğerleri için] harcadıkları hiç
bir şey, Allah yolunda aştıkları hiçbir 
vadi yoktur ki -Allah’ın onları yaptık
larından dolayı en güzel bir biçimde 
ödüllendirmesi için -bunlardan dola
yı onlara [sevap] yazılmış olmasın!

olan üç kişiyi de atfetmişti; çünkü, yeryüzü, 
bütün genişliğine rağmen yine de onlara dar 
gelmiş, içleri daraldıkça daralmıştı, öyle ki, 
onlar, sonunda Allah’a karşı yine de Allah’a 
sığınmaktan başka çareleri olmadığını anla
mışlardı. İşte Allah, tövbe etmeleri için, onla- 
n  atfetmişti; çünkü Allah, tövbeleri çok kabul 
eden, çok müşfik olandır.

122. Bununla birlikte, inananların  
hep birlikte savaşm ak üzere sefere 
çıkmaları doğru değildir; am a, her 
kesimden bir grup -dinde derinleş
mek ve böylece yanlarına döndükle
rinde, kötü lük lerden  sak ınm aları 
için halklarım  uyarm ak amacıyla- 
neden sefere çıkmasın ki...?57

57 Bu ayet-1 kerime, müfesslrlerln yorumu konusunda son derece farklı görüşler sunduktan bir ayet-i ke
rimedir. Bu farklı görüşlerin çevirilere yansıması da gayet doğaldır. Biz, ayetin bağlamını göz önünde bu 
lundurarak, yaptığımız çeviriyi tercih ettik. Şimdi yaygın olan İki farklı çeviriye örnek sunuyoruz: "tna- 
nanlann hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup dinde geniş bilgi 
elde etmek ve kavtmleri (savaştan) döndüklerinde onları ikaz etmek İçin geride kalmalıdır. Umulur kl sakı
nırlar." “inananların hepsinin toptan dini öğrenmek üzere Hz Peygamber’ln huzuruna gelmeleri gerekmez. 
Her kabileden bir grup, yanlarına döndüklerinde, kötülüklerden sakmmalan için, halklarını uyarmak ama
cıyla dinde derinleşmek İçin neden (Peygamberin) huzuruna gitmesin k i..'
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123. Ey inananlar! Yakınınızda bu
lunan inkarcılarla savaşın; ama on
lar, sizde çok büyük bir güç görsün
ler! Bilin ki, Allah, kendi bilincinde 
olanlarla birliktedir.

124-125. Bir sûre indirildiğinde, on
ların arasında [birbirlerine]: “Bu, 
hangimizin inancını arttırdı?” diyen
ler vardır. İnananlara gelince; bu, 
onların inancım arttırır. Onlar da bu 
duruma sevinirler. Ancak kalplerin
de hastalık bulunanlara gelince; bu, 
onların pisliklerine pislik katar. On
lar da inkarcı olarak ölürler.

126-127. Onlar, her yıl bir ya da iki 
kez sınanmakta olduklarını görmü
yorlar mı? Onlar, buna rağmen yine 
de ne tövbe ediyorlar ne de Allah’ı 
anımsıyorlar. Onlar, bir sûre indiril
diğinde, birbirlerine bakarak: “Bizi 
gören kimse var mı?” derler ve sonra 
da dönüp oradan uzaklaşırlar. Allah 
da onlann kalplerini döndürsün! 
Çünkü onlar, gerçekten anlamaz 
kimselerdir.5®
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128-129. Andolsun ki, içinizden size; sıkm a
ya uğramanız kendisine çok ağır gelen, size 
çok düşkün, inananlara çok şefkatli davra 
nan ve çok müşfik olan bir elçi gelmiştir. Bu
nunla birlikte onlar, [senden] yüz çevirecek 
olurlarsa, onlara de ki: "Kendisinden başka 
tann  olmayan Allah bana yeter. Ben yalnız 
O’na güveniyorum; çünkü O, çok büyük bir 
arşın Rabbidir.”
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10. YUNUS SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

109 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

1. Elif, Lâm, Râ. Bunlar, bilgelik dolu ki 
bin ayetleridir.

2. Bizim; içlerinden bir adama: “İnsanları 
uyar ve inananlara, samimi ve dürüst olduk- 
lan sürece, Rableri katında [diğerlerinin] 
önüne geçeceklerini müjdele!” diye vahyet- 
memiz, insanların yadırgayacakları bir şey 
inidir ki, inkarcı olanları: “Bu, düpedüz bir 
sihirbazdır!” demektedirler?

3. Rabbiniz, gökleri ve yeri altı evre
de yaratan, sonra da var olan her şe
yi yönetmek üzere arşa kurulan Al
lah’tır. O’nun izni olmadan hiç kim
se aracılık edemez. İşte Rabbiniz Al
lah budur; o halde O’na ibadet edin 
[O’nun için çalışın]! Hâlâ düşünüp 
ibret almayacak mısınız?

4. Hepinizin dönüşü O’na olacaktır. 
Bu, gerçekten de Allah'ın sözüdür; 
çünkü O, yaratmayı başlatır ve ina
nanları ve iyi işler yapanları adil bir 
biçimde ödüllendirmek için, onu tek
rarlar. İnkar edenlere gelince; onlar 
için, inkar etmelerinden dolayı, kay
nar sudan bir içki ve çok acı veren 
bir azap olacaktır.

5. Güneşi ışık kaynağı, ayı da ışıklı 
kılan, yılların sayısını ve [vakitlerin] 
hesabmı bilmeniz için, aya konak 
yerleri belirleyen O’dur; O, bütün 
bunları gerçek bir [plan] doğrultu
sunda yaratmıştır. O, bilenler için, 
ayetlerini böylece ayrıntılı bir biçim
de açıklatmaktadır.

6. Kuşkusuz, gece ile gündüzün bir
biri ardınca gelmesinde, Allah’ın 
göklerde ve yerde yarattıklarında, iç
lerinde Allah bilincini canlı tutanlar 
için ayetler vardır.
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7-8. Bizimle karşılaşmayı umma- 
yanlara, dünya hayatından hoşnut 
oldukları için ona bağlanıp ötesini 
düşünmeyenlere ve dolayısıyla ayet
lerimizi umursamayanlara gelince; 
yapmış olduklarından dolayı barına
cakları yer ateş olacaktır.

9-10. Bununla birlikte, inananlara 
ve iyi işler yapanlara da gelince; 
Rableri, onları imanlarından dolayı 
doğru yola ulaştıracaktır. Onlar, ni
met cennetlerine [vardıklarında] ise 
ayaklarının altlarında ırmaklar aka
caktır. Orada onların [ilk] çağrılan: 
“Ey Allah’ım, Sen her türlü eksiklik
ten yücesin!”, selamlamalan: “Banş 
ve esenlik”; son çağnlan ise: “Övgü, 
âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır.” de
mek olacaktır.

il. İnsanların iyi şeyleri elde etme 
konusunda aceleci davrandıklan gi
bi, Allah da [yapmış olduklarından 
dolayı zaten hak etmiş olduklan] kö
tülükleri başlanna musallat etme 
konusunda aceleci davranmış olsay
dı, süreleri bitmiş olurdu. Ama Biz, 
Bizimle karşılaşacaklannı umma- 
yanlan, taşkınlıklan içinde bocalar 
bir durumda bırakacağız.

12. İnsan, başı dara düştüğünde, 
yatarken de otururken de ayakta
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iken de Bizi çağırır durur; ama Biz onun dar
lığım giderir gidermez, o, başı dara düşen ve 
bu yüzden Bizi çağıran sanki kendisi değil
miş gibi, çeker gider. İşte aşın gidenlere, yap
mış olduklan böylece güzel gösterilmiştir.

13-14. Andolsun ki, Biz, sizden önce, nice 
kuşaklan, elçileri kendilerine kanıtlar getir
dikleri halde, yine de zulmetmeye devam et
melerinden dolayı, yok etmiştik; zaten onlar 
inanacak da değillerdi. İşte Biz. suç işliyenle- 
ri böylece cezalandınnz. Sonra da nasıl dav
ranacağınızı gözlemlemek için, sizi yer yü
zünde onların yerine geçirmiştik.
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15-16. Ayetlerimiz onlara açık bir biçimde 
okunduğunda, Bizimle karşılaşacaklarını 
ummayanlar [sana]: “Sen bize, bundan baş
ka bir Kur an getir ya da onu değiştir!” de
mektedirler. [Onlara] de ki: “Benim, onu ken
diliğimden değiştirmeye hakkım yoktur; çün
kü ben, ancak bana vahyolunana uyarım. Bu 
yüzden ben, eğer Rabbime karşı gelecek olur
sam, o çok büyük günde beni cezalandırma
sından korkarım. Eğer Allah dilemeseydi, ne 
ben onu size okurdum ne de O size onu bil- 
dirirdi.Vahiy gelmeden önce de aranızda 
uzun zaman kalmıştım. Hâlâ aklınızı başını
za toplamayacak mısınız?"

17-18. Allah hakkında yalan uydu
ran ve ayetlerini yalanlayandan da
ha zalim kim olabilir ki...? Gerçek 
şudur ki, şuçlular, asla kurtuluşa 
eremezler: çünkü onlar. Allah dışın
da, kendilerine ne zarar veren ne de 
yarar sağlayan şeylere ibadet etmek
te ve: “Bunlar, bizim Allah katındaki 
aracılanmızdır." demektedirler. O 
halde [onlara] de ki: "Siz, göklerde ve 
yerde bilmediği bir şeyi mi Allah’a 
haber veriyorsunuz?" O, onlann or
tak koştuklarından uzaktır ve aşkın
dır!

19. İnsanlar [başlangıçta] tek bir 
toplumdular: ama sonraları görüş 
ayrılığına düşmüşlerdi. Eğer Rabbin- 
den daha önce verilmiş bir söz olma
saydı, görüş ayrılığına düşmüş ol
dukları konularla ilgili olarak hemen 
aralarında karar verilmiş olurdu.

20. Onlar: “Keşke ona Rabbinden 
bir mucize indirilseydi!" demektedir
ler. [Onlara] de ki: “Gaybı bilmek an
cak Allah’a özgüdür. O halde bekle
yin; çünkü ben de sizinle birlikte 
bekleyeceğim."
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21. Biz. her ne zaman, insanlara, 
başlan dara düştükten sonra bir 
bolluk tattıracak olsak, bir de ne gö
relim, onlar, ayetlerimizi etkisiz hak  
getirmek için, birtakım çirkin planlar 
tasarlamaya kalkışmasınlar mı! (On
lara) de ki: “Allah, planlar tasarlama 
konusunda sizden daha hızlıdır '  
Çünkü elçilerimiz, sizin tasarlamak
ta olduğunuz çirkin planlan yaz
maktadırlar.

22-23. Size karada ve denizde yolcu
luk ettiren O'dur. Gemide bulundu
ğunuz bir sırada, gemi tatlı bir rüz
garla yol alırken, yolcular bu duru
ma çok sevinirler. Ama birden çok 
şiddetli bir fırtına çıkar dalgalar on
ları her taraftan kuşatır. İşte onlar, 
böylece çepeçevre kuşatıldıklarını 
anlarlar ve içlerinden gelerek, "Eğer, 
bizi, bu tehlikeden kurtaracak olur
san, andolsun ki. (sana] şükreden- 
lerden olacağız!" diyerek Allah'a yal
varırlar. Ama, onlar, Allah onları 
kurtarır kurtarmaz, derhal yeryü
zünde haksız yere azgınlık yapmaya 
koyulurlar. Ey insanlar! Azgınlığınız 
sadece kendi aleyhinize olacaktır; 
çünkü, siz sadece geçici dünya ha
yatının nimetlerine (önem veriyorsu
nuz). Ama sonunda dönüşünüz bize 
olacaktır. İşte Biz, o zaman, yapmış 
olduklarınızı size haber vereceğiz.

24. Dünya hayaü, Bizim, gökten indirdiğimiz 
suya benzer. Yeryüzünde insanların ve hay
vanların yemekte oldukları bitkiler o suyu 
emerler: öyle ki, yeryüzü, ziynetini takınarak 
güzelleştiği ve yeryüzü sakinleri de bu güzel
likleri hasat edebileceklerini sandıklan bir sı
rada, buyruğumuz gece ya da gündüz onlara 
ulaşır. Böylece Biz, onlan, sanki dün yerle
rinde yoklarmış gibi kökünden biçilmiş bir 
hale getiririz. İşte Biz, düşünenler için, ayet
lerimizi böylece ayrıntılı bir biçimde açıklarız.

25. Allah, banş ve esenlik yurduna çağırır ve 
dilediğini doğru yola ulaştırır.
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26. Iyl işler yapanlara, güzel bir karşılık ve 
hatta fazlası bile olacaktır. Onların yüzlerini 
ne bir kara leke ne aşağılanma bürüyecektir. 
Onlar, cennet halkı olacaklardır ve orada sü
rekli kalacaklardır.

27. Kötülük işleyenlere gelince; kötülükleri
kadar bir karşılıkları olacaktır. Ama yüzleri
ni aşağılanma bürüyecektir. Onları Allah’a
karşı koruyacak hiçbir kimse olmayacaktır.
Yüzleri, sanki karanlık geceden bir parçaya
bürünmüş gibi olacaktır. İşte onlar, ateş hal
kı olacaklardır ve orada sürekli kalacaklar
dır.

2 1 1
28-29. Onlann hepsini bir arada top

layacağımız ve sonra da Allah’a ortak 
koşanlara: "Siz ve ortaklarınız yerle
rinize geçin!” diyerek onları birbirle
rinden ayıracağımız gün, ortak koş
tukları, ortak koşanlara; “Siz bize 
ibadet etmiyordunuz. Allah, bizimle 
sizin aranızda tanık olarak yeter. 
Gerçekten de biz, sizin bize ibadet 
ettiğinizden habersizdik.” diyecekler
dir.

30. Orada herkes yapmış oldukla- 
nndan dolayı sorgulanacaktır. Böy- 
lece onlar, Gerçek Efendileri Olan Al
lah’a döndürüleceklerdir. Uydurm uş 
oldukları şeyler ise onlan yüz üstü  
bırakacaklardır.

31-32. Eğer onlara: “Sizi gökten ve 
yerden nzıklandıran, işitmenizi ve 
görmenizi sağlayan, ölüden diriyi di
riden de ölüyü çıkaran ve [varlığı] yö
neten kimdir?” diye soracak olsan, 
onlar [sana]: “Allah’tır.” diyecekler
dir. O zaman [onlara] de ki: “Madem 
ki. Gerçek Rabbiniz olan Allah, böy
le bir Allah’tır, o halde hâlâ O’nun 
bilincine varmayacak mısınız? Ger
çekten [vazgeçilecek olursa, geriye] 
sapıklıktan başka ne kalır ki..? Du
rum böyle iken, nasıl da [gerçekten 
sapıklığa] döndürülüyorsunuz!”

33. Böylece yoldan çıkmışlarla ilgili 
olarak Allah’ın sözü gerçekleşmiş 
bulunmaktadır: “Onlar inanmaya
caklardır!”



34 . (Onlara! de ki: “Ortaklarınız ara
sında yaratmayı başlatacak ve sonra 
da onu sürdürecek olan var mıdır?” 
Yine [onlara] de ki; “Allah yaratmayı 
başlatır ve sonra da onu sürdürür. 
[Bütün bunlara rağmen, gerçekten] 
nasıl da uzaklaşıyorsunuz?"

35. [Onlara] de ki: “Ortaklarınız ara
sında doğru yola ulaştıracak olan var 
mıdır?” De ki: “Allah gerçeğe ulaştı
rır. O halde gerçeğe ulaştıran mı yok
sa, kendisine yol gösterilmedikçe yo
lunu bulamayan kimse mi uyulmaya 
daha layıktır? Ne oluyor size? Ne bi
çim hüküm  veriyorsunuz?”

36. [Gerçek şu  ki], onların çoğu zan- 
na uymaktan başka bir şey yapma
maktadırlar. Ancak zan hiçbir şekil
de gerçeğin yerini tutamaz. Kuşku
suz Allah, onların yapmakta olduk
larım çok iyi bilendir.

37. Bu Kur’an, [Allah tarafından in
dirilmiştir ve dolayısıyla asla] başka
sı tarafından uydurulmuş değildir; 
gerçekten de O, kendinden öncekileri 
doğrulayan ve alemlerin Rabbinden 
gelen ve içinde hiçbir şekilde kuşku 
bulunmayan kitabı açıklayandır.

38. Yoksa onlar: “Onu, o uydurdu.” 
mu demektedirler? O halde [onlara] 
de ki: “Eğer söylediklerinizde samimi 
iseniz, onun gibi bir sûre getirin ve 
bunun için de Allah’tan başka çağı- 
rabildiklerinizi de çağırın!"

39. Gerçek şudur ki, onlar, ilmini 
kavrayamadıkları ve yorumu da he
nüz kendilerine gelmemiş olan şeyle
ri yalanlamışlardı. Onlardan önceki
ler de aynı şekilde yalanlamışlardı. 
Ama zalimlerin sonunun nasıl oldu
ğuna bir bak!
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40. Onlar arasında hem ona inanacak olan
lar hem de onu inkar edecek olanlar vardır; 
ama senin Rabbin [onlar arasında] bozgun
culuk yapanları en iyi bilendir.

41. Eğer seni yalanlayacak olurlarsa, [onla
ra] de ki: “Benim eylemim bana, sizin eylemi
niz de size aittir. O halde, nasıl ki, siz, benim
yapmakta olduklarımdan dolayı sorumlu de
ğilseniz, aynı şekilde ben de sizin yapmakta
olduklannızdan dolayı sorumlu değilim.”

42-43. Onlar arasında sana kulak verenler
vardır. Ama, akıllan ermese de yine de sağır
lara sen mi işittireceksin? Onlann arasında
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sana bakanlar da vardır. Ama, görmeseler de 
sen mi körleri doğru yola ulaştıracaksın?

44. Allah, kuşkusuz , hiçbir şekilde zulm et
mez; am a insan lar kendi kendilerine zulm et
mektedirler.

45. 0 , onlan bir arada toplayacağı gün, onla
ra sanki yeryüzünde gündüzün bir saati ka
dar bir zaman kalm ışlar gibi gelecektir. [O za
man orada] onlar birbirlerini tanıyacaklardır.59 
İşte [o gün dünyada ikenl Allah ile karşılaşa
caklarını yalanlamış ve dolayısıyla doğru yolu 
bulamamış olanlar, kaybetmiş olacaklardır.

46. İster onlan tehdit ettiğimiz [ceza
lardan] bir kısırımı (bu dünyada] sana 
da gösterelim, ister senin carımı [ceza 
gerçekleşmeden] önce alalım; [şunu 
çok iyi bil ki], sonunda onların dönü
şü  bize olacaktır. O zam an Allah, on
ların yaptıklanna tanıklık edecektir.

47. Her toplum un bir elçisi o lm uş
tur. [Bu yüzden, kıyam et günü] elçi
leri yan lanna geldiğinde, a ra lannda , 
hem  de onlar hiçbir haksızlığa uğ ra
tılm adan, kara r verilecektir.60

48-49. Onlar: “Eğer sözünüzde sam i
mi iseniz, bu  vadedilen azap ne zam an 
gerçekleşecektir?” demektedirler. [On
lara] de ki: “Ben bile, Allah dilemedik
çe, kendime ne bir zarar verebilirim ne 
de bir yarar sağlayabilirim.” Her top
lum un bir süresi vardır. Böylece on
lar, süreleri geldiğinde, onu ne bir an  
geciktirebilirler ne de öne alabilirler.

50-52. De ki: “Söyler misiniz, ya 
O’n u n  azabı size geceleyin y a  da  
gündüzün gelecek olursa, [o zam an 
ne yaparsınız?]” Hele suç lu la r azabın  
gelmesi için niçin acele ediyorlar 
ki...? Yoksa siz, azap gerçekleştikten 
sonra mı ona61 inanacaksın ız? [O za
m an  size:l “Şimdi m i [aklınız baş ın ı
za geldi?] Hani siz, önceleri o n u n  b ir 
an  önce gelmesini isteyip du ruyor
dunuz ya!” [denmez mi?] S onra zu l
medenlere: “O halde, sürekli olan 
azabı tadın  bakalım! İşte siz, şimdi, 
sadece yapm ış olduklarınızın karşılı
ğını görmektesiniz!” denilecektir.

53. Onlar [sana]: “O [azap], gerçek mi
dir?” diye sormaktadırlar. De ki: “Evet, 
Rabbime andolsun ki, o, gerçektir. 
Ondan da asla kurtulamazsınız!”

59 Ban çeviriler, "birbirlerini tanırlar” İfadesini dünya hayabna İsnat etmektedirler: "Onlan bir araya toplayaca
ğı pün, sanki onlar, sadece gündüzün, görüşüp tanıştıktan bir saati kadar (dunyadaj kalmış olurlar.
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54. Zulmeden herkes, yeryüzünde 
bulunanların [tamamı] kendisinin ol
saydı bile, [azaptan kurtulmak için] 
onlan fidye olarak verirdi. Onlar, aza
bı gördüklerinde pişmanlıklarını giz- 
leyemeyeceklerdir. Ama aralarında, 
onlara hiçbir şekilde haksızlık edil
meksizin, adaletle karar verilecektir.

55-56. Gerçekten de göklerde ve yer
de olanlar Allah'ındır ve Allah'ın sözü 
de gerçektir; ancak insanların çoğu 
[bunu] bilmiyorlar. O, diriltir ve öldü
rür; [sonunda] O’na döneceksiniz!

57. Ey insanlar! Rabbinizden size, 
b ir öğüt, göğüslerdekine bir şifa, ina
nan lar için b ir yol gösterici ve sevgi 
ve şefkat [pınan] gelmiştir.

58. De ki: “O halde onlar, Allah'ın 
[insanlara gösterdiği] lütfundan, sev
gi ve şefkatinden dolayı, işte bunlar
dan  dolayı, sevinsinler, m utlu olsun
lar; çünkü  bü tü n  bunlar, onların bi
riktirdiklerinden daha hayırlıdır.”

59. De ki: “Allah'ın, size indirdiği 
nzkın  bir kısmım haram , bir kısmını 
da helal kıldığınızı görmüyor m usu
nuz?” De ki: “[Bu konuda] Allah mı 
size izin verdi, yoksa Allah hakkında 
yalan mı uyduruyorsunuz?”

60. Allah hakkında yalan uyduran
lar, kıyamet günü hakkında ne düşü
nüyorlar? Allah, kuşkusuz, insanlara 
karşı lü tuf sahibidir; buna rağmen, 
onlann çoğu yine de nankörlük edip 
şükretmezler!

f\<
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61. [Sen, ey peygamber!] Hangi durumda 
bulunursan bulun, Kur’an’dan ne okursan 
oku, [siz, ey insanlar!] ne iş işlerseniz işleyin, 
[şunu hiçbir zaman unutmayın ki], Biz, siz. 
bu işlere giriştiğiniz andan itibaren sizi göz
lemleriz. Çünkü, ne yerde ne gökte, zerre 
miktan bile olsa, hiçbir şey Rabbinden gizli 
kalmaz; ne bundan daha küçüğü ne de bun
dan daha büyüğü yoktur ki, açık bir kitapta 
bulunmasın.

60 Bu ayetin anlamını dünya hayatı İle İlgili olarak da çevirmek mümkündür: “Her ümmetin bir peygambe
ri uardu: Peygamberleri geldiği zaman, aralarında adaletle hükmedilir ve onlara da asla zulmedilmez.’

61 Burada çevirilerin bir kısmı “bitil” zamirini Alllah'a atfederek çevirmektedir: "Vuku bulduktan sonra m 
O'na inanacaksınız/'



Yunus Sûresi, C ü z l ı , S û r e l 0

A * ' * '  J. '
o \ ■ Ys- ' Yr

* ) & ^ $ ^ İ X İ ! 0 $  ©  

©  ^ j> k = = ^ \j,  0 = = » ^ ^

62-64. Allah’ın  dostlarına  gelince; şu n u  çok 
iyi bilin ki, onlara korku  olm ayacaktır ve on
lar üzülmeyeceklerdir de; çünkü  onlar, [bu 
dünyada iken] in an an  ve Allah bilincini içle
rinde her zam an canlı tu ta n  kim selerdir. O 
halde hem b u  dünya haya tm da hem  de ahi- 
rette müjde onlar içindir. A llah'ın sözlerinde 
asla bir değişiklik söz k o n u su  olamaz. İşte 
bu, gerçekten de çok b ü yük  b ir kazanç, çok 
büyük bir m utlu luk tur.

65. O halde, [inkar edenlerin] sözle
ri seni üzmesin; çünkü  b ü tü n  güç, 
Allah’ındır. Gerçekten de O, çok iyi 
işiten, çok iyi bilendir.

66-67. K uşkusuz, göklerde ve yerde 
kim varsa hepsi Allah’ındır. Şu halde 
Allah dışında ortaklar çağıranlar, a s 
lında onlara uym uş olm am aktad ır
lar;62 * * çünkü  onlar, [böyle hareket e t
mekle] zan lanna uym aktan , yalan  
söylemekten başka bir şey yapm a
m aktadırlar. Oysa, içinde d in lenm e
niz için geceyi sizin için var eden ve 
[işlerinizi görmeniz için de] gündüzü  
aydınlık kılan O’du r. İşte  b ü tü n  
bunlarda, işiten bir halk  için ayetler 
vardır.

68. B ununla birlikte onlar; “Allah 
bir oğul edindi.” dem işlerdi. O böyle 
bir şeyden m ünezzehtir, aşk ınd ır; 
çünkü  O, Kendi Kendine Yeterlidir: 
Göklerde ve yerde ne v arsa  hepsi 
O’nundur. Bu konuda elinizde h içb ir 
kan ıt yoktur. B una rağm en yine Al
lah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi 
söylüyorsunuz?

69-70. O halde onlara de ki: “G erçek
ten de Allah hakkında yalan  u y d u 
ranlar, asla  k u rtu lu şa  eremezler." 
Ç ünkü onlar, b u  dünyada an cak  k ı
sa  bir dönem yararlanırlar. S onunda 
dönüşleri Bize olacaktır. O zam an Biz 
de onlara, inkar etm elerinden dolayı, 
çok şiddetli b ir azap tattıracağız.
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62 Ayet-1 kerimede geçen "ma" edatına soru anlamı verenler de vardır. Buna göre çeviri şöyle olmaktadır: ”...
Allah dışında tanrısal nitelikler yakıştırılan varlıklara yalvarıp yakaran kimseler (böyle yapmakla] neye
uyuyorlar? Sadece zarına uyuyorlar: yalnızca tahmine dayanıyorlar.'



71-73. Onlara Nuh’un haberini oku. 
Hani o. halkına: “Ey halkım! Eğer be
nim aranızda bulunmam ve Allah’ın 
ayetlerini hatırlatmam zorunuza gidi
yorsa, [bilin kil, ben sadece Allah’a 
güvenirim. O halde, bana ne yapaca
ğınıza karar verin ve [bu iş için de) Al
lah’a ortak koştuklarınızı da [yardıma 
çağırın]! [Ne yapacağınıza karar ver
dikten sonra da] bu konuda asla te
reddüt göstermeyin! [Verdiğiniz karar 
ne olursa olsun] onu hemen uygula
yın ve hatta bu konuda bana göz bile 
açtırmayın! Bununla birlikte eğer yi
ne de [size sunduğum mesajdan] yüz 
çevirecek olursanız, [unutmayın ki], 
ben, bundan dolayı sizden hiçbir kar
şılık istemiş değilimdir: çünkü, be
nim karşılığım, kuşkusuz, ancak Al
lah’a aittir. Bana, kendilerini Allah'a 
teslim edenlerden olmam söylenmiş
tir.” demişti. Bütün bunlara rağmen 
onlar, yine de onu yalanlamışlardı. 
Bunun üzerine Biz de, onu ve onunla 
birlikte olanları gemiyle kurtarmış, 
ayetlerimizi yalanlayanları ise suda 
boğmuş ve böylece [kurtardıklarımızı 
da] yeryüzünde onların yerine geçir
miştik. O uyanlanlann sonunun na
sıl olduğuna bir bak bakalım!

74. Biz, ondan sonra da halklarına 
elçiler göndermiştik. Onlar da onla
ra, açık deliller getirmişlerdi. Ne var 
ki, onlar, önceden yalanlamış olduk
larına inanacak değillerdi. İşte Biz, 
haddi aşanların kalplerini böylece 
mühürleriz.

75-76. Biz, onlardan sonra da Mu
sa’yı ve Harun’u mucizelerimizle bir
likte Flravuria ve ileri gelenlerine gön
dermiştik. Ama onlar, günahkar, suç
lu oldukları için, büyüklük taslamış-

216
Yunus Sûresi, Cüz 11, Sûre 10

lardı. Onlar, gerçek, kendilerine katımızdan 
geldiği halde, yine de [onun hakkında]: “Kuş
kusuz  bu . düpedüz b ir sihirdir." demişlerdi.

77. B unun üzerine M usa [onlara]: “Size ger
çek gelmişken, onun  hakkında böyle mi konu
şuyorsunuz? Bu. hiç sih ir olabilir mi? Siz, si- 
hirbazlann asla  k u rtu lu şa  eremeyeceğini [bil
miyor m usunuz?]” diyerek karşılık  vermişti.

78. O zaman ileri gelenler IMusa’ya]: “Sen, 
bizi, atalarımızı üzerinde bulduğumuz [yol
dan] çevirmek ve böylece [kardeşinle birlikte) 
ülkede egemenliği ele geçirmek için geldin, 
değil mi? Bu yüzden biz. sizin ikinize asla gü
venmiyoruz, söylediklerinize de inanmıyo
ruz." demişlerdi.
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sa la r da, sözleriyle gerçekleştirecek
tir .” dem işti.

83. B unun la  birlikte, M usa'ya, Fira- 
v u n ’un  ve etrafındaki ileri gelenlerin, 
kendilerine işkence yapm alarından  
korktukları için, halk ından , b ir grup  
genç d ışında  h iç k im se in an c ın ı 
açıklayam am ıştı. G erçekten de F ira
vun ülkede çok güçlüydü ve gerçek
ten de aşın  gidenlerdendi.

84-86. 0  zam an M usa [onlaraj: "Ey 
Halkım! Eğer Allah'a inanm ış ve k en 
dinizi O na teslim etm işseniz, o halde 
O’na güvenin!” demişti. O nlar da: “Biz 
Allah'a güveniyoruz. Ey Rabbimiz! 
Zalim bir halkın elinden bize işkence 
çektirme! Sevgi ve şefkatinle, inkarcı 
halk tan  bizi kurtar!” demişlerdi.

87. B unun üzerine Biz de M usa’ya 
ve kardeşine: “Siz ikiniz, ken tte  h a l
kınız için birtakım  evler hazırlayın, 
[onlara da): “Evlerinizi karşı karşıya  
gelecek şekilde k u ru n  ve nam az k ı
lın!" deyin ve [Ey Musa!): “İnanan ları 
müjdele!” diye vahyetm iştik.

79. Firavun ise: “B ana b ü tü n  u s ta  sihirbaz- 
lan getirini" dem işti.

80. Sihirbazlar [Firavun’u n  huzu runa l gel
diklerinde, M usa on la ra : “A tacakların ızı 
atın!" demişti.

81-82. Onlar, a tacakların ı a ttık larında M usa 
[onlaral: “Sizin yaptıklarınız sihirdir: Allah 
ise [şimdi] onu yok edecektir. Ç ünkü Allah, 
bozgunculann işini as la  başarıya ulaştırm az. 
Ama Allah, gerçeği, suç işleyenler hoşlanm a

sa. O zam an M usa [Rabbine): “Ey 
Rabbimiz! G erçekten de Sen, F ira
v u n a  ve etrafındaki ileri gelenlere, 
bu dünya hayatında şa şaa  ve zen 
ginlik verdin. Ey Rabbimiz! [Ama] 
Senin yolundan [başkalarını] sap tır
sın lar diye mil Ey Rabbimiz! O halde 
Sen, onların zenginliklerini yok e t ve 
kalplerini öylesine sık  ki, çok acı ve
ren  azabı görmedikçe inanm asın lar!” 
diyerek d u a  etm işti.83

63 Söx konusu ayet-t kerimeyi değişik çevirenler de vardır: “Musa dedi k t  Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Fira
vun ve koL’mine dünya hayatında ziynet ve nice mallar Derdin. Ey Rabbimiz! (Onlara bu nimetleri) insanla
n senin yolundan saptırsınlar ve elem uerici cezayı görünceye kadar iman etmesinler diye mi (verdin)? Ey
Rabbimiz! Onların mallarım yok et, kalplerine sıkma ver (ki İman etsinler)-'
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80. Allah da |onlara|: “İkinizin de 
duası kabul olunmuştur. O halde siz 
dosdoğru olun ve bilmeyenlerin yo
luna asla uymayın!" diyerek karşılık 
vermişti.

90-92. Biz, Israllogullannı denizden 
geçirmiştik. Bunun üzerine Firavun 
ve ordusu, onlara zulmetmek ve sal
dırmak için onların ardına düşmüş
lerdi. Sonunda boğulmak üzereyken, 
Firavun: “Israilogullannın İnandığın
dan başka tann olmadığına inan
dım. Ben de artık kendini O’na tes
lim edenlerdenim!" demişti. (O za
man Allah ona): “(Ey Firavun!) önce
leri [Bana] baş kaldırdığın ve boz
guncu olduğun halde, şimdi mİ in a 
nıyorsun?! Ama, Biz, bugün ardın
dan gelenlere bir İbret olması için, 
senin (sadece] bedenini kurtaraca
ğız: çünkü insanların çoğu, ayetleri
mizi umursamamaktadırlar."

93. Andolsun ki, Biz, (srailoğullan- 
nı, çok iyi bir yere yerleştirmiş ve on
lara güzel nzıklar vermiştik. Onlar, 
ancak, kendilerine ilim geldikten 
sonra blrbirleriyle görüş ayrılığına 
düşmüşlerdi. Ama Kabbln, kıyamet
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günü, blrbirleriyle görüş aynhğına düştük 
ri konularda aralannda karar verecektir.

94-95. Eğer sana indirdiğimizden kuşku du
yuyorsan, senden önce kitabı okuyanlara 
sor! Andolsun ki, gerçek sana Rabbinden gel
miştir; o halde sakın kuşku duyanlardan ve 
kaybedenlerden olmaman için de sakın ayet
lerimizi yalanlayanlardan olma!

96-97. Kuşkusuz, haklarında Rabbinin sözü 
gerçekleşmiş olanlara gelince; onlar, kendile
rine her türlü mucize gelse de çok acı veren 
azabı görmedikçe, yine de inanmayacaklar
dır.
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98. [Azabımız gelip çatacağı b ir sırada] bir 
kent [halkı] inanm ış olsun da  inancı ona ya
rar sağlamış olsun; [böyle b ir şey] Y unus’un  
halkı dışında asla vaki olmamıştır. Gerçekten 
de Biz, onlar inandıklarında, onlardan dünya 
hayatındaki aşağılayıcı azabı kaldırm ış ve 
böylece onlan b ir sü re  d ah a  [dünya nim etle
rinden] yararlandırm ıştık.

9»-ıoo. Eğer Rabbin dileseydi, yeıyüzündeki- 
lerin hepsi am a hepsi inanırdı; o halde, sen, 
[bu gerçeğe rağmen] yine de inanm aları için

insanlara baskı mı uygulayacaksın! 
[Gerçek şu dur ki], Allah’ın izni ol
madıkça, hiç kimse inanamaz. Böy
lece O, akıllarını kullanmayanları 
[inkar] pisliğine sürükler.

101-102. [Onlara] de ki: “Göklerde ve 
yerde olanlara bir bakın!” Ancak, 
inanmayacak olan bir halka, muei 
zelerin ve uyan lann  ne1*4 gibi bir ya
ran  olabilir ki? O halde onlar, kendi
lerinden önce gelip geçmiş olan lan n 
başlanna gelen [felaket] günlerinin 
kendilerinin başına da mı gelmesini 
bekliyorlar? [Onlara] de ki: “O halde 
bekleyin; çünkü ben de sizinle b irlik
te bekliyorum!”

103. Sonunda Biz de, elçilerimizi ve 
inananlan  kurtannz; çünkü , ina- 
nan lan  kurtarm am ız, gerçekten de 
üzerimize bir borçtur.

104-106. De ki: “Ey insanlar! Eğer be
nim inancım konusunda k uşkuda  
iseniz; o halde [bilin ki], ben, sizin Al
lah dışında ibadet ettiklerinize ibadet 
etmem; am a ben, sizin canımızı a la
cak olan Allah’a  ibadet ederim. Ç ün 
kü bana inananlardan olmam buy- 
rulm uştur." [Aynı şekilde insanlara]: 
“[Ey inşam!] O halde sen, yüzünü , b a 
tıl olan b ü tün  inançları terk  ederek, 
[gerçek] dine çevir ve asla Allah’a  or
tak  koşanlardan olma! Alladım d ışın 
da sana  ne bir yara r sağlayacak ne 
de bir zarar verecek olanları saikın 
çağırma! Eğer böyle yapacak olursan, 
[bil ki], sen artık  zalim lerdensindir." 
[demem de buyrulm uşturl.

M Ayetle geçen *ma” edatı olumsuz anlamı da içerebilir: "Ancak, inanmayacak halka, mucizeler ve uyanlar 
htçbfr yarar »ağlamaz."
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107. Eğer Allah başım dara sokacak 
olursa, [bil kil, onu O’ndan başka gi
derecek hiç kimse yoktur. Sana bir 
iyilik dileyecek olursa, [yine bil ki], 
O’nun lütfunu engelleyecek hiç kimse 
de yoktur. O, iyiliğini kullan arasında 
dilediğine nasip eder; çünkü O, çok 
bağışlayıcı, çok müşfik olandır.

108. De ki; “Ey insanlar! Gerçek size 
Rabbinizden gelmiştir. O halde, kim 
doğru yola ulaşacak olursa (bilsin 
kil, o kendisi için doğru yola ulaşmış 
olacaktır. Buna karşılık kim, doğru 
yoldan sapacak olursa [bilsin kil, o 
da kendi aleyhine doğru yoldan sap
mış olacaktır. Ben, sizin davranışla
rınızdan dolayı sorumlu değilimdir.”

109. Sana gelince, sen, [ey Muham
medi] Sana vahyolunana uy ve Allah 
karar verene dek güçlüklere göğüs 
ger; çünkü O, karar verenlerin en 
iyisidir.

11. HUD SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

123 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1-4. Elif, Lâm, Râ. Bu, çok bilge 
olan, her şeyden çok İyi haberdar 
bulunan [Allah] tarafından, -kendi
sinden başkasına ibadet etmeme- 
niz,[0'nun için çalışmanız] Rabbiniz
den bağışlanma dilemeniz, sonra da 
O’na tövbe etmeniz için- ayetleri sağ- 
lamlaştmlmış, sonra da ayrıntılı bir 
biçimde açıklanmış olan bir Kitap’tır. 
[Eğer, size söylenildiği şekilde hare
ket edecek olursanız), Allah, sizi bel
li bir süreye kadar güzel bir biçimde 
yaşatır ve her erdemliye de erdemi

nin karşılığını verir. [Ey peygamber! Onlara 
de ki]: “Ben, size, O’nun tarafından [gönderil
miş olan aynı zamanda) hem bir uyarıcıyım 
hem de bir müjdeciyim. Eğer [size bildirilen 
gerçeklerden] yüz çevirecek olursanız, o çok 
büyük günde başınıza azap gelmesinden kor
karım; çünkü, dönüşünüz Allah'a olacaktır. 
Gerçekten de O, her şeye gücü yetendir."

5. Gerçekten de onlar, O’ndan gizlenmek 
için, kalplerini örtmektedirler. Şunu çok iyi 
bilin ki, O, onlar elbiselerine büründüklerin
de bile, onların gizlemekte olduklarını da açı
ğa vurduklarını da bilmektedir; çünkü O. 
kalplerde olanları çok iyi bilendir.
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6. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, nzkı 
Allah’a ait olmasın ve O, onun nerede yaşa
yacağını ve nerede toprağa verileceğini bilme
sin; çünkü; b ü tü n  [bu bilgileri, açık bir kitap
ta bulunmaktadır.

7. Gökleri ve yeri altı evrede yaratan O’dur. 
[Önceleri] arşı su  üzerinde bulunuyordu. [İşte 
Allah, hanginizin daha iyi iş yapacağı konu
sunda sizi sınamak için [evreni yaratmıştır). 
Eğer, sen, onlara: “Kuşkusuz, siz, öldükten 
sonra diriltileceksiniz. ” diyecek olsan, andol-

sun ki, inkar edenler, mutlaka; “Bu, 
apaçık bir sihirden başka bir şey de
ğildir.” diye karşılık vereceklerdir.

8. Eğer Biz, onlardan belirli bir sü 
reye kadar, azabı geciktirecek olsak, 
andolsun ki, onlar; “Onu engelleyen 
nedir?” diyeceklerdir. Bununla bir
likte, şunu çok iyi bilin ki, o, onlara 
geleceği gün, asla onlardan geri çev- 
rilmeyecektir ve alaya alm akta ol
dukları şey, böylece onları çepeçevre 
kuşatacaktır.

9-10. Eğer, Biz, insana kendimizden 
bir nimet tattıracak ve sonra da onu 
kendisinden alacak olsak, o hemen 
derin bir ümitsizliğe kapılır, [nimeti
mizi unutarak] nankörleşir. Ancak, 
Biz, ona, başı dara düştükten sonra 
birtakım nimetler tattıracak olursak, 
o zaman o mutlaka: “Kötülükler ya
kamı bıraktı." der; çünkü, o, [bütün 
bu olanlan kendinden bilir ve bu yüz
den] çok sevinir, övünüp böbürlenir

il. Bununla birlikte, güçlüklere gö
ğüs gerenler ve iyi işler yapanlar 
böyle davranmazlar. İşte onlar, ken
dileri için, bağışlanma ve çok büyük 
bir ödül olacak olanlardır.

12-14. Kim bilir, belki de sen, [ortak 
koşardan hoşnut kılmak için], sana 
vahyolunanın bir kısmım terk edecek
sin65 ve onlar [sana]: “Keşke ona bir 
hazine indirilseydi ya da onunla bir
likte bir melek gelseydi!” demelerin
den dolayı da göğsün daralacak! 
[Unutma ki], sen ancak bir uyancısın- 
dır. Allah ise her şeyden sorumludur.

65 Genelde müfesslrler, bu ayeti Hz. Peygamberin İsmetini tehlikeye düşüreceği endişesiyle, dil kurallarım 
zorlayarak anlamaya çalışmaktadırlar. Bu çaba, hemen bütün Türkçe çevirilerde de söz konusudur. Ka
naatimize göre bu endişe yersizdir; hiçbir endişe bizi, Allah'ın kelamını olduğu gibi aktarmaktan alıkoy- 
mamalıdır; Çünkü önemli olan Allah'ın söylediğidir, yoksa bizim O na söyletmek istediğimiz değildir: Şim
di. zorlama anlayışla İlgili bir çeviri sunuyoruz: “Belki de sen (müşriklerin:) “Ona (gökten) bir hazme indi-



Yoksa onlar: “Onu o uydurdu!* mu di
yeceklerdir. O zaman [onlaral de ki: 
“Söyledikleriniz doğru ise. o halde siz 
de onun ğibi on uydurma sûre getirin 
ve bu (amaçla da) Allah'tan başka ça- 
ğırabildiklerinizi de çağırın! Eğer [yar
dıma çağırdıklarınız] size [bu konuda] 
yanıt verenıiyorlarsa, şunu çok iyi bi
lin ki. [bu Kuran], Allah'ın bilgisiyle 
indirilmiştir ve O ndan başka tann da 
yoktur. Hâlâ kendinizi Allah'a teslim 
etmeyecek misiniz?

15-16. [Sadece] dünya hayatım ve 
görkemini isteyenlere gelince; Biz, 
onlara, bu dünyadaki eylemlerinin 
karşılığım, hiçbir zarara uğratmadan 
tam  olarak vereceğiz. Ama, onlar, 
ahirette kendileri için ateşten başka 
hiçbir şey olmayacak olanlardır; 
çünkü dünyada yaptıkları boşa git
miştir. Gerçekten de yaptıkları onla
ra hiçbir yarar sağlamamıştır.

17. O halde bu  durum da bu lanan 
lar, Rabbinden gelen açık b ir delil 
üzerinde bu lu n an  ve kendisini Rab
binden bir tanığın izlediği ve önünde 
de b ir yol gösterici ve sevgi [pınarı] 
olarak M usa’nın  kitabının bu lundu
ğu bir kimse gibi hiç olabilirler mi? 
[İşte bu  m esajın böyle bir mesaj oldu
ğunu  anlayanları ona inanacaklar
dır. Ama o gruplar içinden her kim 
onu inkar edecek olursa, [şunu çok 
iyi bilsin ki], onun varacağı yer ateş 
olacaktır. O halde sen, [bu Kur'an) 
hakkında asla kuşku  duyma; çünkü 
o, Rabbinden gelen bir gerçektir. Bu
na  rağmen yine de insanların  çoğu 
[ona] inanm am aktadırlar.
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18-22 . Allah hakkında yalan uydurandan da
ha  zalim kim olabilir ki...? İşte bu  gibiler [kı
yam et gününde] Rablerinin huzu runa çıkarı
lacaklardır. O zam an onlar hakkında tanık
lar: “İşte Rablerine karşı yalan söyleyenler, 
bun la r idiler.” diyerek tanıklık edeceklerdir. 
Ş unu  hiçbir zam an hatırınızdan çıkarmayın 
ki, Allah'ın laneti, ancak, [insanları] Allah yo
lundan alıkoyan ve o yolu kötü  göstermeğe 
çalışan zalimlerin üzerindedir; çünkü onlar, 
ahireti inkar edenlerdir. B ununla birlikte on-

rtiseydl veya  onunla beraber bir m elek gelseyd i!' dem elerinden ötürü sana  vahyolunan ayetlerin bir kısm ı
nı (duyurm ayı) terk edeceksin  ve bu  yü zd en  ruhun daralaeaktır. (İyi bil ki) sen  ancak bir uyarıcısın. Allah 
ise  her şe y e  vekildir.’
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24. Bu iki grubun durumu, kör ile 
sağır ve görenle işiten kimselerin du
rumuna benzer; bunların durum u 
hiç bir olur mu? Hâlâ aklınızı başını
za almayacak mısınız?

25-26. Andolsun ki, Biz, Nuh’u hal
kına göndermiştik. O da [onlara]: 
“Kuşkusuz, ben, Allah'tan başkasm a 
ibadet etmemeniz konusunda [size 
gönderilmiş olan) açık bir uyarıcı
yım. [Allah’tan başkasm a ibadet ede
cek olursanız, kıyamet] gününde b a 
şınıza çok acı veren bir azabın gel
mesinden korkuyorum." demişti.

lar, yeryüzünde [Allah’ı] asla aciz bırakama
yacaklardır. Ama onların, [ahirette] Allah’a 
karşı kendilerini koruyacak dostlan olmaya
caktır. (Dünyada iken gerçeği] işitemedikleri 
ve göremedikleri için de onların azabı iki kat 
olacaktır. İşte onlar, kendilerini kayba uğra
tacak olanlardır. Uydurduklan [ortaklan da 
orada] kendilerini terk ederek gözden kaybo
lacaklardır. Kuşkusuz ki, onlar, ahirette en 
çok kayba uğrayanlar olacaklardır.

23. Bununla birlikte, inananlara ve iyi işler 
yapanlara ve Rablerine gönülden boyun 
eğenlere gelince; onlar, cennet halkı olacak
lardır ve orada sürekli kalacaklardır.

27. Bunun üzerine halkının inkar 
eden ileri gelenleri [ona]: “Biz seni 
ancak kendimiz gibi bir insan görü
yoruz. Görünüşe göre içimizdeki b a 
yağı ayak takımından başkasının sa 
na uyduğunu da görmüyoruz. Sizin 
bize bir üstünlüğünüz olduğu görü
şünde de değiliz. Aksine biz, sizin ya
lancı olduğunuzu düşünüyoruz.” di
yerek karşılık vermişlerdi.

28. O zaman, o, [onlara]: “Ey hal
kım! Eğer ben, Rabbimden bir delil 
üzerinde isem ve O da bana katın
dan sevgisinin bir açılımı olarak si
zin göremediğiniz bir nimet vermiş 
ise, söyleyin bakalım acaba biz, siz 
istemediğiniz halde yine de sizi ona 
zorlayacak mıyız?" demişti.

I ©
_________________
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29-31. [Nuh yine onlara): “Ey halkım! 
[Size sunduğum bu mesajdan) dolayı 
da sizden hiç karşılık İstemiyorum: 
çünkü benim karşılığım ancak Al
lah’a aittir. İnananları da [etrafımdan] 
kovacak değilimdir. Gerçekten de on
lar, sonunda Rableri ile karşılaşacak
larım [çok iyi bilmektedirler]. Ama, si
zi ise, bilgisiz kimseler olarak görüyo
rum. Ey halkım! Eğer ben, onları ya
nımdan kovacak olursam, o zaman 
Allah’a  karşı beni kim koruyabilir 
ki..? Hâlâ aklınızı başınıza toplama
yacak mısınız? Ben size: “Allah'ın hâ
zineleri benim yanımdadır.” demiyo
rum; ben gaybı da bilmem: melek ol
duğumu da söylemiyorum; hor gözle 
baktığınız kimseler için de: “Allah 
bunlara hiçbir iyilik vermeyecektir." 
diyemem; çünkü Allah, içlerinde 
olanları en iyi bilendir. [Eğer böyle bir 
şey söyleyecek olursam] o zaman ben, 
kuşkusuz, zalimlerden olurum. Hâlâ 
akıllanmayacak mısınız?” demişti.

32. [O zaman halkının ileri gelenleri 
ona]: “Ey Nuh! Sen gerçekten de bi
zimle tartıştın, hem de çok tartışün! 
Eğer söylediklerin doğru ise, sen bi
ze artık, bizi tehdit ettiğin azabı ge
tir!” diyerek karşılık vermişlerdi.

12, Sûre 11
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35. Yoksa onlar: “Onu, o uydurdu.” mu diye
cekler? O halde [onlara] de ki: “Eğer onu ben 
uydurdu isem, suçu bana aittir. Ama, ben de 
sizin işlediğiniz suçlardan dolayı sorumlu de
ğilimdir.”

, 36-37. O zaman Nuh a: Halkından daha on-33-34. Bunun üzerine o: Onu size . . , , , .  . ., ce manmış olanlann dışmda hiç kimse ınan- 
ancak, Allah düerse getirir. Siz, bu mayacakür Bu onlann yapmakta 0İ_
konuda onu engeUeyemezsiniz. Eğer dukIanndan dolayı üzülme ve Bizim gözeti- 
Allah sizi azdırmayı dilerse, ben size ve vahyimiz doğrultusunda [seni ve
öğüt vermek istesem bile, vereceğim geninle birlikte olanları kurtaracak olan] ge- 
öğüdün, size bir yaran olmaz ki... O, miyi yap. Ama zulmedenler konusunda bana 
sizin Rabbinizdir ve [sonunda] O’na hiçbir şekilde başvurma; çünkü onlar, boğu- 
döndürüleceksinizdir.” lacaklardır.” diye vahyolunmuştu.
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38-39. Böylece o, gemiyi yapmaya koyulmuş
tu. Halkının ileri gelenleri, her ne zaman ya
nından geçseler onunla alay edip eğleniyor
lardı. O da [onlaral: “Madem ki siz, şimdi bi
zimle alay edip eğleniyorsunuz, o halde [şunu 
çok iyi bilin ki, zamanı gelince], tıpkı sizin bi
zimle alay edip eğlendiğiniz gibi, biz de sizin
le alay edip eğleneceğiz; çünkü alçaltıcı aza
bın yakında kimin başına geleceğini ve sü
rekli azabın da kimin başına ineceğini öğre
neceksiniz." diyerek karşılık vermişti.

40. Sonunda buyruğumuz gelip de yerden 
sular fışkırmaya başladığında, Biz, [o zaman 
Nuh’a]: “Her cins [hayvandan] birer çifti.

-haklarında karar verilmiş olanlar 
dışında- aileni ve inananları gemiye 
bindir!” demiştik; ancak onunla bir
likte çok az kişi inanmıştı.

41. [Nuh beraberinde olanlara:] 
“Haydi, yüzmesi de demir atması da 
Allah'ın adıyla [gerçekleşecek olan 
gemiye] binin! Gerçekten de Rabbim, 
çok bağışlayan, çok müşfik olandır.” 
dedi.

42-43. Gemi dağlar gibi dalgalar ara
sından onlan götürürken, Nuh, bir 
kenarda duran oğluna: “Yavrucu
ğum, sen de bizimle birlikte gemiye 
bin; inkarcılarla birlikte olma!” diye
rek seslenmişti. Oğlu ise: “Beni su
lardan koruyacak olan bir dağa sığı
nacağım.” diyerek karşılık vermişti. 
[O zaman Nuh]: “Bugün Allah’ın 
buyruğundan -O’nun sevgisine eriş
tirip kurtaracakları dışında- kurtu
lacak hiç kimse olmayacaktır!” de
mişti. Derken birden aralarına dal
galar girivermişti. Böylece o da boğu
lanlardan olmuştu.

44. Sonunda, yere: “Ey yer! Suyunu 
çek!”, göğe de: “Ey gök! Sen de tut!“ 
denilmiş, böylece buyruk gerçekleş
miş ve gemi de Cudi’ye oturmuştu. 
[İşte o zaman]: “Zulmeden halk, göz
den ırak olsun!” denilmişti.

45. Nuh Rabbine seslenerek: “Ey 
Rabbim! Oğlum ailemdendi. Gerçek
ten de Senin sözün gerçektir: çünkü 
Sen, karar verenlerin içinde en iyi 
karar verensin!" demişti.
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46. (O zaman Allah ona]: “Ey Nuh!
Gerçek şu dur ki, o, senin ailenden 
değildir; çünkü yaptığı kötü bir iştir.
O halde, hakkında bilgin olmadığı 
konularda bana bir şey sorma! Bu 
yüzden Ben, sana cahillerden olma
mam öğütlerim.” buyurmuştu.

47. Bunun üzerine o da: “Ey Rabbim!
Hakkında bilgim olmadığı konularda 
soru sormaktan Sana sığınırım. Eğer 
Sen, beni bağışlamayacak ve benden 
sevgi ve şefkatini esirgeyecek olursan, 
ben kaybedenlerden olurum.” demişti.

48. Bunun üzerine [ona şöyle] denil
mişti: “Ey Nuh! Sana ve seninle bir
likte olanlara, [senden ve seninle bir
likte olanlardan doğacak olan doğru
lara] Bizden bir barış, esenlik, bolluk 
ve bereket [sözü] ile [gemiden] in!
Bununla birlikte, [sizden doğacak 
olan zalimlere) gelince; Biz, onları, 
bir süre dünya nimetlerinden yarar
landıracağız. Sonra onların başları
na, Bizim katımızdan çok acı veren 
bir azap gelecektir."

49. Bunlar, sana vahyettiğimiz gay- 
ba ait haberlerdendir; çünkü bun
dan önce, onlan sen de bilmiyordun lığım, beni yaratan Allah’a aittir. Hâlâ aklını- 
halkın da bilmiyordu. O halde güç- zı kullanmayacak mısınız?”
lüklere karşı göğüs ger; çünkü gele- 52. “Ey halkım! Rabbinizden bağışlanma di- 
cek, Allah bilincini içlerinde canlı tu- leyin ve O’na  tövbe edin ki, O da size gökten 
tanların olacaktır. bol bol yağmur indirsin ve gücünüze güç kat-

50. Ad a kardeşleri Hud’u [gönder- sın! Ama sakın suçlular gibi [benden] yüz çe- 
miştik). O [halkına): “Ey halkım! Al- virmeyin!” demişti.
lah a ibadet edin [O nun için çalışın); 53-5 7 . Halkı da [ona): “Ey Hud! Sen bize [pey- 
çünku sizin O ndan başka tanrınız gamber olduğuna dair] hiçbir delil getirmedin, 
yoktur. O halde siz yalan uydurmak- gu yüzden biz, hem de sana güvenmiyor iken, 
tan başka bir şey yapmıyorsunuz. sırf senin sözün üzerine tannlanmızı terk

51. “Ey halkım! [Size sunduğum edecek değiliz. Bizim [seninle ilgili olarak] 
mesajdan] dolayı sizden hiçbir karşı- ‘tanrılarımızdan bazıları seni fena halde çarp
tık istemiyorum; çünkü benim karşı- mıştır.’ demekten başka bir şey elimizden gel

mez ki....” diyerek karşılık vermişti. Bunun

'
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üzerine o: “Ben, sizin, Allah dışında ortak 
koştuklarınızdan uzak  olduğum  konusunda 
Allah’ı tanık tutuyorum ; aynı şekilde bu  ko
nuda siz de tan ık  olun! O halde hepiniz bir
den bana [dilediğinizi tuzağı ku ru n  ve sonra 
da [tuzağınıza karşı tedbir alabilm em  için] b a 
na göz bile açtırmayın! [Sîzlerden hiçbir şekil
de korkmuyorum]; çünkü  ben, benim  de sizin 
de Rabbiniz olan Allah’a  güveniyorum. Ger
çekten de hiçbir canlı yoktur ki, O, onun  per
çeminden tu tm uş olmasın! Kuşkusuz, Rab- 
btm, doğru yol üzerindedir. Eğer her şeye rağ
men yine de yüzçevirecek olursanız [şunu çok 
iyi bilin ki], ben, ulaştırm akla görevli olduğum 
Imesajı] size bildirmiş bu lunuyorum  ve Rab-

bim. [dilerse] sizin yerinize başka bir 
halkı getirir. Siz ise, bu konuda O’na 
hiçbir şekilde zarar veremezsiniz; 
çünkü Rabbim, her şeyi gözetimi ve 
korum ası a ltında bu lu n d u ran d ır."  
diyerek [onlara] karşılık vermişti.

58. Biz, buyruğum uz geldiğinde, 
Hud’u ve onunla birlikte inananları, 
onlara olan sevgimizden dolayı, [halkı
nın başına gelen azaptan] kurtarm ış
tık; aynı şekilde onlan [ahirette inkar- 
cılann başına gelecek olan] çok daha 
ağır bir azaptan da kurtaracağız.

59-60. İşte bu; Allah’ın ayetlerini in 
kar etmiş, elçilerine karşı çıkm ış ve 
her inatçı zorbanın em rine uym uş 
olan Ad halkıdır. O nlar bu  dünyada 
lanete uğram ışlardır. Ama, o lanet 
kıyamet gününde de onların peşini 
bırakm ayacaktır. Gerçekten de Hud 
halkı Rabblerini inkar etm işlerdi. O 
halde, Ad halkı da Sem ud halk ı da 
gözlerden ırak olsunlarl

61. Sem ud halkına da kardeşleri 
Salih’i [göndermiştik]. O d a  [halkı
na]: “Ey halkım! Allah’a ibadet edin 
[O’n u n  için çalışınl; çü n k ü  sizin 
O’ndan başka tanrınız yoktur. O, si
zi yerden varlığa getirm iş ve sizin 
orayı im ar etmenizi sağlam ıştır. O 
halde O’ndan  bağışlanm a dileyin ve 
sonra da O’na tövbe edin; çü n k ü  
Rabbim, çok yakın olan, çağrılarını
za çok karşılık verendir.” dem işti.

62. Onlar da: “Ey Salih! Sen b u n d an  
önce aram ızda kendisinden büyük  
um utlar beklenen biriydin. Şimdi 
sen, bizi, atalarım ızın ibadet ettikle
rine ibadet etm ekten mi alıkoyacak
sın? Biz, kuşkusuz, bizi çağırdığın 
konuda kuşku  ve tereddü t içinde
yiz.” diyerek karşılık vermişlerdi.

■r.’spr
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63-64. Bunun üzerine o da: “Ey hal
kım! Şimdi söyleyin bana; eğer, ben 
gerçekten de Rabbim'den bir delil üze
re isem ve O da bana katından sevgi
sinin açılımı olan bir nimet vermiş ise. 
bu taktirde O’na karşı çıkacak olur
sam. o zaman beni Allah'a karşı kim 
koruyabilir ki...? Siz. bu durumda be
nim kaybımı artırmaktan başka hiç
bir işe yaramış olmazsınız ki...! Ey 
halkım! Bu, size bir mucize olarak, Al
lah'ın devesidir. O halde onu serbest 
bırakın ki, Allah'ın merasında otlasın; 
başınıza beklenmedik ani bir azabm 
gelmemesi için de sakın ona bir kötü
lük yapmayın!” demişti.

66. Onlar, uyarılmalarına rağmen yi
ne de onu hunharca öldürmüşlerdi. 
Bunun üzerine Salih [onlara]: “Evleri
nizde üç gün daha yaşamanızın tadım 
çıkarmaya bakın; çünkü bu, asla ya
lanlanmayacak bir sözdür!” demişti.

66. Biz, buyruğumuz geldiğinde, Sa
lih’i ve onunla birlikte inananları, 
onlara olan sevgimizden dolayı, [hal
kının başına gelen azaptan] ve [kıya
met gününde inkar edenlerin başına 
gelecek olan] aşağılayıcı azaptan da 
kurtarm ıştık; çünkü Rabbin, çok 
kuvvetli, çok güçlü olandır.

67-68. Zulmedenleri ise korkunç bir 
ses yakalayıvermişti; öyle ki, onlar, 
sanki kendi evlerinde hiç yaşamamış
lar gibi, oralarda diz üstü cansız kala- 
kalmışlardı. Gerçekten de Semud hal
kı Rablerini yalanlamışlardı; o halde 
Semud da gözlerden ırak olsun!

69. Andolsun ki, elçilerimiz, İbra
him’e müjde getirmek üzere [geldik-
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lerinde], onu selamlamalardı. O da onların 
selamlarına karşılık vermişti. O, onlara kı
zartılmış bir buzağı getirmede gecikmemişti.

70. Ancak, ellerinin ona uzanmadıklarını 
gördüğünde, onları yadırgamış ve onlara kar
şı içinde bir korku duymuştu. Bunun üzeri
ne onlar: “Korkma; çünkü biz Lut halkına 
gönderilen [elçileriz].” demişlerdi

71. O sırada ayakta bulunan eşi, [misafirle
rin Allah'ın elçileri olduklarını anlayınca, se
vinerek] gülümsemişti. Bunun üzerine Biz 
ona, İshak’ı ve İshak'ın ardından da Yakub’u 
müjdelemiştik.
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72. 0  zaman o: “Vay başıma gelenlere! Ben 
bir kocakarı, eşim ise yaşlı biri iken, çocuk 
mu doğuracağım? Bu, gerçekten de çok şaşı
lacak bir şeyi" diyerek karşılık vermişti.

73. Bunun üzerine onlar: “Allah'ın işine mi 
şaşıyorsun? Allah'ın sevgisi ve bereketi üzeri
nize olsun, ey ev halkıt Çünkü O, övgüye çok 
layık, çok ulu olandır." demişlerdi.

74-75. İbrahim, korkusundan kurtulur kur
tulmaz ve müjde de alır almaz, derhal Bizim
le, Lut halkı konusunda tartışmaya koyulu- 
vermişti; çünkü o, gerçekten de çok yum u
şak, çok şefkatli ve kendini Allah’a adamış 
biriydi.

76. Bunun üzerine [Allah ona) : “Ey 
İbrahim! Bundan vazgeç; çünkü Rab- 
binin buyruğu gelmiştir. Bu yüzden 
onlara asla geri çevrilmeyecek olan bir 
azap mutlaka gelecektir." [demişti],

77. Elçilerimiz Lut’a geldiklerinde, o, 
[kendilerini koruyacak gücü olmadı
ğından ötürü) onlar hakkında çok 
derin bir kaygıya kapılmış ve: “Bu. 
çok zor bir gün!” diyerek haykırmıştı.

78. Gerçekten de [elçilere arzu duyan] 
halkı, koşarak evine gelmişlerdi; çün
kü onlar, daha önceleri de böyle çirkin 
işler işliyorlardı. Bunun üzerine, o: 
"Ey halkım! İşte bunlar kızlanmdır; [o 
halde misafirlerim yerine kızlarımı 
alın]! Onlar, sizin için [onlardan] daha 
temizdirler! Allah'ın bilincine vann ve 
misafirlerime karşı beni rezil etmeyin! 
İçinizde hiç aklı başında bir insan yok 
mu?" diyerek haykırmıştı.

79. Bunun üzerine onlar da [ona): 
“Sen de pekala biliyorsun ki, bizim 
kızların üzerinde hiçbir hakkımız 
yoktur. Ama sen bizim ne istediğimi
zi çok iyi biliyorsun." diyerek karşılık 
vermişlerdi.

80. O zaman Lut [yine haykırarak]: 
"Keşke size karşı koyabilecek gücüm 
olsaydı ya da çok sağlam bir sığına
ğa sığınabilseydim!” demişti.

81. Bu durum karşısında elçiler: “Ey 
Lut! Biz, Rabbinin elçileriyiz: onlar, 
sana asla ilişemeyeceklerdir. Gecenin 
bir vaktinde ailenle birlikte yola çık, 
ama eşin dışında sizden hiç biriniz 
arkasına bakmasın; çünkü onların 
başma gelecek olan [azap], onun ba
şına da gelecektir. Onlar için belirle
nen vakit; sabah vaktidir. Sabah vak
ti yakın değil midir?” demişlerdi.

229
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82-83. Biz, buyruğumuz geldiğinde, 

[kentin] üzerine balçıktan pişirilip sı
ra sıra dizilmiş ve Rabbinin katında 
işaretlenmiş olan taşlar yağdırmış ve 
böylece orasını yerle bir etmiştik. 
Gerçekten de bu kent,86 [Mekkeli] za
limlerden hiç uzak değildir.
84-86. Medyen halkına da kardeşleri

Şuayb'ı [göndermiştik. O da onlaraj: ' ^  ^  J ^  ^
“Ey halkım! Allah'a ibadet edin [O'nun \J £ (■' ^  ;

87. Bunun üzerine onlar da [ona|:
“Ey Şuayb! Atalanmızm ibadet ettik
lerini bırakmamızı ya da mallarımızı o  da beni kendisinden güzel bir nzık ile nzık- 
dilediğimiz gibi kullanmamızı terk landırmış ise, [başka ne yapabilirim ki?| Size 
etmemizi sana söyleyen senin nama- birtakım yasaklar getirirken, amacım, asla 
zm mıdır? Gerçekten de sen, yumu- size karşı gelmek değildir;67 çünkü benim tek 
şak huylu, aklı başında birisin." di- istediğim, elimden geldiğince, işleri düzelt- 
yerek karşılık vermişlerdi. mek, yoluna koymaktır. Bu konuda başarılı

88. [O zaman o, onlara]: “Ey halkım! olmam ise ancak Allah’a bağlıdır. Bu yüzden 
Söyleyin bana, eğer ben gerçekten de ben, sadece O’na güvenir ve [her zaman] O na 
Rabbimden bir delil üzerinde isem ve yönelirim”.

66 Zamiri cezaya atfedenler de vardır. Buna göre çeviri şöyle olmaktadır: "Gerçekten de bu taşlar, zalimler 
den asla uzak değildir.’

87 Genelde hemen bü tün  tefsirler ve doğal olarak da  özellikle Türkçe çevirilerin hem en tamam ı bu  ayeti an 
ladığımızdan farklı anlamaktadırlar. Öncelikle yaygın bir çeviri örneği sunalım: ‘Ben sizi menettiğim şey
lerde size aykırı davranmak istemiyorum. Sadece gücümün yettiği kadar düzeltmek istiyorum" Ancak, 
bağlamın, benimsediğimiz çeviriye daha uygun düştüğünü düşünüyoruz. Esed de çevirisinde benzer bir 
çeviri sunm uştur: "Hem ben, sizden yapmamanızı islediğim şeyi, sizin hilafınıza yapm ak istiyor da  deği
lim  Ben sadece gücümün elverdiği kadar ıslah etmek istiyorum..’

için çalışın]; çünkü sizin O ndan baş
ka tanımız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı 
eksik tutmayın. Gerçi ben sizi şimdi 
bolluk içinde görüyorum; ama, [deh
şetiyle sizi] kuşatacak olan bir azabın 
başınıza gelmesinden korkuyorum. 
Ey halkını! Ölçüyü ve tartıyı adil bir 
biçimde yerine getirin ve insanlara 
hakların, eksik vermeyin! Ülkede de 
bozgunculuk yaparak kargaşa çıkar
mayın! Eğer inanıyorsanız [çok iyi bi
lin ki], Allah katında kalan, sizin için 
daha hayırlıdır. Ben de sizin koruyu
cunuz değilimdir.” demişti.
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89-90. “Ey halkım! Bana olan düşmanlığınız, 
Nuh halkının, Hud halkının ya da Salih hal
kının başlarına gelenlerin benzerini sizin de 
başınıza getirmesin! Lut halkı da sizden uzak 
değildir. 0  halde Rabbinizden bağışlanma di
leyin ve O’na tövbe edin; çünkü Rabbim, çok 
müşfik olan, çok sevendir.” demişti.

91. Bunun üzerine onlar: “Ey Şuayb! Biz, se
nin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ger
çekten de biz, seni aram ızda zayıf biri olarak 
görüyoruz. Kabilen olmasaydı, biz seni taşla
yarak öldürürdük. Senin bizim yanımızda 
hiçbir değerin yoktur.” diyerek karşılık ver
mişlerdi.

92-93. O da [onlara]: “Ey halkım! Si
ze göre kabilem. Allah'tan daha de
ğerli midir ki, O’nu hiçe sayarak 
O’ndan yüz çevirebiliyorsunuz! Rab
bim, kuşkusuz, yapmakta olduklan- 
nızı [bilgisiyle] kuşatmıştır. Ey hal
kım! O halde bana karşı elinizden ne 
geliyorsa onu yapm; çünkü ben de 
[elimden geleni] yapacağım! Siz, ya
kında, aşağılayıcı azabın aramızdan 
kimin başma geleceğini ve aramız
dan kimin yalancı olduğunu öğrene
ceksiniz! O halde [başınıza gelecekle
ri] gözleyin; çünkü ben de sizinle bir
likte gözleyeceğim.” diyerek karşılık 
vermişti.

94-95. Biz, buyruğumuz geldiğinde, 
Şuayb’ı ve onunla birlikte inananla- 
n, onlara olan sevgimizden dolayı 
kurtarmıştık. Zulmedenleri ise kor
kunç bir ses yakalayıvermişti; öyle 
ki, onlar, sanki kendi evlerinde hiç 
yaşamamışlar gibi, oralarda diz üstü 
cansız kalakalmışlardı. O halde, na
sıl ki Semud da gözlerden ırak oldu 
idiyse, aynı şekilde Medyen de göz
lerden ırak olsun!

96-97. Andolsun ki, Biz, Musa’yı 
mucizelerimizle ve açık bir yetkiyle 
Firavun’a ve etrafındaki ileri gelenle
re göndermiştik. Ancak, onlar, doğ
ruya ulaştırmadığı halde yine de Fi- 
ravun’un sözüne uymuşlardı.



» 40  *Ey halkım! Bana olan düşm anlığınız. 
Nuh halkının. Hud halkının ya da Salih hal
kının başlarına gelenlerin benzerini sizin de 
başınıza getirmesin! Lut halkı da sizden uzak 
değildir. O halde Rabbinizden bağışlanm a di
leyin ve O na tövbe edin: çünkü Rabbim. çok 
müşfik olan, çok sevendir.’ dem işti.

•i Bunun üzerine onlar: ’Ey Şuayb! Biz, se
nin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ger
çekten de biz. seni aramızda zayıf biri olarak 
görüyoruz Kabilen olm asaydı, biz seni taşla
yarak öldürürdük. Senin bizim yanımızda 
hiçbir değerin yoktur,* diyerek karşılık ver
mişlerdi.

92-93 O da (onlara; ‘Ey halkım’ Sı 
ze göre kabilem. Allah tan daha de 
geril midir kj. O nu hiçe sayarak 
O ndan yüz çevirebiliyorsunuz’ Rab 
bim, kuşkusuz, yapmakta oldukları 
nızı (bilgisiyle) kuşatmıştır Ey hal 
kim! O halde bana karşı elinizden ne 
geliyorsa onu yapın: çıınkû ben de 
(elimden gelenil yapacağını! Siz. va 
kında, aşağılayıcı azabın aramızdan 
kimin başına geleceğini ve anımız 
dan kimin yalancı olduğunu öğreııc 
çeksiniz! O halde (başınıza gelecekle 
ri| gözleyin; çünkü ben de sizinle bir 
likte gözleyeceğim.’ diyerek karşılık 
vermişti.

94-95. Biz, buyruğumuz geldiğinde. 
Şuaybı ve onunla birlikte inananla 
n, onlara olan sevgimizden dolavı 
kurtarmıştık. Zulmedenleri ise kor
kunç bir ses yakalayıvermişti: öyle 
ki. onlar, sanki kendi evlerinde hiç 
yaşamamışlar gibi, oralarda diz üstü 
cansız kalakalmalardı O halde, n a 
sıl ki Semud da gözlerden ırak oldu 
idiyse, aynı şekilde Medyen de göz
lerden ırak olsun!

96-97 Andolsun kİ. Biz. Musa’yı 
mucizelerimizle ve açık bir yetkiyle 
Firavun’a ve etrafındaki ileri gelenle
re göndermiştik. Ancak, onlar, doğ
ruya ulaştırmadığı halde yine de Fi- 
ravun’un sözüne uymuşlardı.



dar erteleyeceğiz." 108. [Ahiret hayatında] m utlu  olacak olanla-
105. O gün geldiğinde, artık O’nun  ra  gelince, onlar da cennette olacaklardır ve 

izni olmaksızın hiç kimse konuşa- orada -Rabbin başka tü rlü  dilemedikçe- gök- 
mayacaktır. {O gün], içlerinden bir 1er ve yer durdukça, [Rablerinden] kesintisiz 
kısmı m utsuz olurken, bir kısmı ise bir lü tuf olarak, sürekli olarak kalacaklardır, 
m utlu olacaklardır.
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109. [Ey peygamber!] Bu [yoldan çıkmış in
sanların] taptıklarının [yararsızlığı] konusun
da hiçbir kuşkun olmasın; çünkü onlar da, 
tıpkı, daha önceleri atalarının ibadet ettikleri 
gibi ibadet etmekten başka bir şey yapma
maktadırlar. Biz, kuşkusuz, onların payları
na düşeni eksiksiz olarak vereceğiz.

UO. Andolsun ki. Biz, Musa’ya kitap vermiş
tik; ancak onun hakkında görüş ayrılığına 
düşülmüştü. Eğer Rabbinden daha önce ve
rilmiş bir söz olmasaydı, [görüş ayrılığına 
düşmüş oldukları konularla ilgili olarak] he
men aralarında karar verilmiş olurdu. Ger
çekten de onlar, onun hakkında derin bir 
kuşku içinde bulunmaktadırlar.

ııı. Elbette ki. Rabbin, onların her- 
birine eylemlerinin karşılığını tam 
olarak verecektir; çünkü O, onların 
yapmakta olduklarından çok iyi ha
berdar olandır.

112. O halde, sen, sana söylenildiği 
üzere dosdoğru ol, seninle birlikte 
tövbe edenler de; ama sakın azgınlık 
etmeyin! Çünkü O, yapmakta olduk
larınızı çok iyi görendir.

113. Cehennem ateşinin size dokun
maması için de, zulmedenlere sakın 
yönelmeyin; çünkü o zaman Allah 
dışında dostlarınız olmayacaktır ve 
[O’ndan başka kimse tarafından da] 
size yardım edilmeyecektir.

114. Yine sen, gündüzün iki ucunda 
ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl; 
çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. 
Bu, Allah’ı anmak isteyenler için bir 
uyandır.

115. O halde güçlüklere karşı göğüs 
ger; çünkü Allah iyilik yapanlann 
karşılığını asla boşa çıkarmayacak
tır.

116. Keşke sizden önce [yok ettiği
miz] kuşaklar arasında yeryüzünde 
bozgunculuğu engelleyecek erdemli 
kişiler bulunsaydı! Ne yazık ki, onlar 
arasında, [doğruluklanndan dolayı] 
kendilerini kurtardığımız pek az 
kimse dışında böyle hareket eden 
pek olmamıştı. Zulmedenler ise. 
kendilerine verilen refahın ardına 
düşmüşler ve böylece suçlu, günah
kar olmuşlardı.

117. Rabbin. kentleri -insanlan bir
birlerine iyi davranırlarken- asla 
haksızlık ederek yok edecek değildir.



234 Y usuf Sûresi, Cüz 12, Süre 12

118-119. Eğer Rabbin dileseydl, İn
sanları tek bir toplum yapardı. [An
cak böyle dilemediği içindir ki], on
lar, -Rabbinin sevgisine mazhar kıl
dıkları hariç- [kıyamete kadar] farklı 
görüşler savunmayı sürdürecekler
dir. Zaten O, onlan bu amaç için ya
ratmıştır. Bununla birlikte, [inkar 
edenlerle ilgili olarak] Allah'ın: “An- 
dolsun ki, Ben, cehennemi, insan
larla ve cinlerle, hep birlikte doldu
racağım!" sözü mutlaka gerçekleşe
cektir.

120. Biz, elçilerin haberleri içinde, 
kalbini güçlendirecek olanların her- 
birini sana anlatıyoruz; çünkü bu 
[haberler sayesinde] sana gerçek, 
inananlara ise bir öğüt ve uyan gel
miş bulunmaktadır.

121-122. İnanmayanlara de ki: “O 
halde Bize karşı elinizden ne geliyor
sa onu yapın; çünkü Biz de [elimiz
den geleni] yapacağız! [Olacaklan] 
bekleyin; çünkü Biz de bekleyeceğiz!

123. Göklerin ve yerin gaybı Al
lah’ındır. Sözüyle [var olan] her şey, 
[kaynağı olarak], O’na döner. O hal
de sen, O’na ibadet et [Onun için ça- 
lışl ve O’na güven; çünkü Rabbin 
yapmakta olduklarınızdan habersiz 
değildir.
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1. Elif, Lâm, Râ. Bunlar, apaçık kitabın 
ayetleridir.

2. Biz, onu, anlamanız için Arapça bir 
Kur an olarak indirdik.

3. Biz, sana, bu Kur’an’ı vahyederek kıssa
ların en güzelini anlatıyoruz; oysa sen daha 
önceleri [bunlardan] habersiz bulunuyor
dun.

12. YUSUF SÛRESİ 
IMekke'de inmiştir ve 

111 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok MûşÜk Olan Allah'ın 

Adıyla,

4. Hani bir zamanlar, Yusuf babasına: “Ey 
babacığım! Rüyamda on bir yıldızı, güneşi ve 
ayı gördüm; onlan bana selam vermek üzere 
eğilirlerken gördüm." demişti.
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5-6. B unun üzerine babası [ona]: “Ey Yavru
cuğum! [K ıskançlıklarından dolayı] san a  kö
tülük düşünm em eleri için rüyan ı kardeşleri
ne sakın anlatayım  dem e; çü n k ü  şeytan, ger
çekten de in san ın  apaçık  b ir düşm anıdır. 
Böylece [rüyanda gördüğün  gibi] Rabbin seni 
seçecek, san a  olayların  iç y ü zünü  yorum la
mayı öğretecek; yine O, n as ıl ki, d ah a  öncele
ri, ataların olan İbrahim 'e ve İsh ak ’a  nim etini 
tamamlamışsa, aynı şekilde s a n a  d a  Yakub 
soyuna da n im etini tam am layacaktır. Ger
çekten de senin  Rabbin, çok iyi bilen, çok bil
ge olandır.

7. Andolsun ki, Y usuf un  ve kardeş
lerinin k ıssasında [gerçeği] a raştı
ran la r için ibretler vardır.

8-10 . Hani bir gün kardeşleri [a ra la 
rında konuşurlarken biri diğerleri
ne]: “Y usuf ile kardeşi, biz daha çok 
olduğum uz halde, yine de babam ızın 
nazarında bizden daha  değerlidirler 
ve önemlidirler. Gerçek şu d u r ki, b a 
bamız, [onlara bu  kadar değer ve 
önem vermekle] açık b ir yanılgı için
de bulunm aktadır. O halde, [gelin] 
onu ya öldürelim ya da [uzak] b ir ye
re atalım  ki, [bundan böyle] babam ız 
sadece bizimle ilgilensin ve ondan 
sonra da  biz yine iyi in san la r olalım!- 
demişti. B unun üzerine içlerinden 
bir başkası da diğerlerine; “Hayır! 
Y usufu  öldürmeyelim; am a onun la  
ilgili olarak illa da  b ir şey yapacak  
isek, o taktirde, onu, b ir k u y u n u n  
dibine atalım  ki, [oradan geçen] ker
vanlardan biri onu oradan  alabil
sin!68” diyerek karşılık vermişti.

11-12. [Bu konuda an laşa rak  b a b a 
la rın ın  y an la rın a  v a rd ık la rın d a , 
ona]: “Ey babamız! Biz, iyiliğini is te 
diğimiz halde, sen niçin Y usuf k o n u 
sunda  bize güvenm iyorsun? Y ann 
onu bizimle gönder ki, k ırda  gezip 
oynasın! O nu koruyacağım ızdan hiç 
k u şk u n  olmasm!” dem işlerdi.

13. B unun  üzerine, o d a  [onlara]: 
“G erçekten de onu alıp götürm enizi 
[düşünmek] b an a  ü zü n tü  verm ekte
dir; çünkü  ben, ondan  habersiz ol
duğunuz b ir sırada, onu  b ir k u rd u n  
kapm asından  korkuyorum .” dem işti.

14. O zam an onlar da [ona]: “Biz, bu  
kadar kalabalık  olduğum uz halde, 
yine de onu k u rt kapacaksa, dem ek 
ki, biz, o zam an, boşuna yaşıyorm u- 
şuz!” diyerek karşılık  vermişlerdi.

68 Bu ayetlerde gecen emirler metinde "siz"li geçmektedir. O dönemin Arapçasının bir özelliği olarak, kişi-
.............. — ■«« "<=!»" ifadesi ku llan ılm ak tad ır. B u üsIûd K ur'an-ı
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5-6. Bunun üzerine babası [ona]: “Ey Yavru

cuğum! [Kıskançlıklarından dolayı] sana kö
tülük düşünmemeleri için rüyam kardeşleri
ne salon anlatayım deme; çünkü şeytan, ger
çekten de insanın apaçık bir düşmanıdır. 
Böylece [rüyanda gördüğün gibi] Rabbin seni 
seçecek, sana olayların iç yüzünü yorumla
mayı öğretecek; yine O, nasıl ki, daha öncele
ri, ataların olan İbrahim’e ve İshak’a  nimetini 
tamamlamışsa, aynı şekilde sana da Yakub 
soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Ger
çekten de senin Rabbin. çok iyi bilen, çok bil
ge olandır.

7. Andolsun ki, Yusuf un ve kardeş
lerinin kıssasında [gerçeği] araştı
ranlar için ibretler vardır.

8-ıo. Hani bir gün kardeşleri [arala
rında konuşurlarken biri diğerleri
ne]: “Yusuf ile kardeşi, biz daha çok 
olduğumuz halde, yine de babamızın 
nazannda bizden daha değerlidirler 
ve önemlidirler. Gerçek şudur ki, ba
bamız, [onlara bu kadar değer ve 
önem vermekle] açık bir yanılgı için
de bulunmaktadır. O halde, [gelin] 
onu ya öldürelim ya da [uzak] bir ye
re atalım ki, [bundan böyle] babamız 
sadece bizimle ilgilensin ve ondan 
sonra da biz yine iyi insanlar olalım!” 
demişti. Bunun üzerine içlerinden 
bir başkası da diğerlerine: “Hayır! 
Yusufu öldürmeyelim; ama onunla 
ilgili olarak illa da bir şey yapacak 
isek, o taktirde, onu, bir kuyunun 
dibine atalım ki, [oradan geçen] ker
vanlardan biri onu oradan alabil
sin!68” diyerek karşılık vermişti.

11-12. [Bu konuda anlaşarak baba
larının yanlarına vardıklarında, 
ona]: “Ey babamız! Biz, iyiliğini iste
diğimiz halde, sen niçin Yusuf konu
sunda bize güvenmiyorsun? Yann 
onu bizimle gönder ki, kırda gezip 
oynasın! Onu koruyacağımızdan hiç 
kuşkun olmasm!" demişlerdi.

13. Bunun üzerine, o da [onlara]: 
“Gerçekten de onu alıp götürmenizi 
[düşünmek] bana üzüntü vermekte
dir; çünkü ben, ondan habersiz ol
duğunuz bir sırada, onu bir kurdun 
kapmasından korkuyorum.” demişti.

14. O zaman onlar da [ona]: “Biz, bu  
kadar kalabalık olduğumuz halde, 
yine de onu kurt kapacaksa, demek 
ki, biz, o zaman, boşuna yaşıyormu- 
şuz!” diyerek karşılık vermişlerdi.
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15. Sonunda onlar, onu götürüp 
kuyunun dibine atmaya karar ver
dikleri anda Biz, ona: “Sen, onlara, 
bu yaptıklarını, hem de onlar [senin 
kim olduğunu) bilmeden, haber ve
receksin." diye vahyetmiştik.

16-18. Akşam olduğunda, babaları
nın yanlarına ağlayarak gelmişler ve 
ona: “Ey babamız! Gerçekten de biz, 
yarışmak üzere gitmiştik ve Yusufu 
da eşyalarımızın yarımda bırakmış
tık. O sırada bir kurt onu kapmış. 
Söylediklerimiz doğru da olsa, [biz 
pekala biliyoruz ki], sen yine de bize 
inanmayacaksın!" demişlerdi ve sah
te kana bulanmış olan gömleğini ona 
göstermişlerdi. [Bu durum karşısın
da], o, [onlara]: “Hayır, hayır, gerçek 
şu ki, nefsiniz size, [kötü] bir işi gü
zel göstermiş! O halde bana düşen, 
bu acıma güzelce göğüs germektir. 
Allah ise, bu anlattığınız felakete da- 
yanabilmem için yardım istenecek 
tek kaynaktır!" demişti.

19. Derken bir kervan çıkagelmişti. 
Su çekmek üzere sucularım gönder
mişlerdi. Sucu kovasım salmıştı ve 
[Yusufu görür görmez de]: “Müjde! İş
te bir oğlan çocuğu!” diyerek bağırmış
tı. Kervandakiler, onu [satmak için] 
saklamışlardı. Allah ise onlann yap
makta olduklarım çok iyi biliyordu.

20. Böylece onlar, onu, çok ucuz bir 
fiyata, birkaç dirheme satmışlardı; 
çünkü onlar, gerçekten de onu [yan
larında alıkoymak konusundal çok 
isteksiz bulunuyorlardı.
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21. Mısır’da onu satın alan, eşine: "Ona iyi 
bak, olur ki, bize bir yaran olur ya da onu ev
latlık ediniriz." demişti. Böylece Biz, Yusuf a, 
kendisine olayların iç yüzünü yorumlamayı 
öğretmek için, ülkede iyi bir yer sağlamıştık. 
Allah, sözünü her zaman gerçekleştirir; ancak 
insanların çoğu [bu gerçeği] bilmemektedirler.

22. Erginlik çağma ulaştığında, Biz, ona 
[doğru ile yanlış arasında] ayınm yapma ye
teneği ve bilgi vermiştik. İşte Biz, iyilik ya
pardan böylece ödüllendiririz.

Kerim'de çok yaygındır. Bu konuya İlk defa dikkat çeken Muhammed Hamldullah olm uştur. Ancak o. bu 
özelliğe dikkat çekmekle birlikte bu özelliği yaptığı Fransızca çeviride uygulamamıştır. Bildiğimiz kada
rıyla da, bir ayet dışında, uygulayan da hemen hiç yoktur. Ancak biz, Allah kelamını Türkçe'ye aktardı
ğımız için, Türkçe'nin dil kurallarına uymak durumundayız. Bu yüzden, çeviriyi Türk okuruna anlamlı 
kılmak İçin izlediğimiz yolu kaçınılmaz bulduk. Şimdi karşılaştırm a imkanı vermek için, ortak bir çeviri 
metni sunuyoruz: ‘Y usu fu  öldürün ya  da  onu bir yere bırakın da babanızın yüzü size kalsın. Ondan son■
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için, ona [delilimizi] böylece [göster
miştik]; çünkü o, gerçekten de Bizim, 
arınmış, samimi kullanmızdandı.

25. Derken her ikisi de birden kapı
ya doğru koşuşuvermişlerdi. Ancak 
kadın [bu arada ona yetişmiş] ve 
gömleğini arkadan yırtıvermişti. O 
anda birden kapı önünde kocasıyla 
yüz yüze gelmişlerdi. O zaman ka
dın, [kocasına]: “Eşine kötülük et
mek isteyenin cezası, ya hapis ya da 
çok acı veren cezaya maruz kalmak 
değil midir?" demişti.

26-27. Yusuf ise: “Beni arzulayan 
odur.” diyerek karşılık verdi. O zaman 
kadının ailesinden orada bulunan biri 
gerçeğin ortaya çıkması için şöyle bir 
öneride bulunmuştu: “Eğer gömleği 
önden yırtılmış ise, bu taktirde, doğru 
söyleyen kadın, yalan söyleyen ise er
kektir. Ancak, gömlek arkadan yırtıl
mış ise, bu taktirde de yalan söyleyen 
kadın, doğru söyleyen ise erkektir.”

28-29. [Kadının kocası] gömleğin ar
kadan yırtılmış olduğunu görür gör
mez, [gerçeği anlamış ve eşine]: “Kuş
kusuz bu, sizin düzenlerinizden biri
dir. Gerçekten de sizin düzenleriniz 
çok yamandır.” demişti. [Yusufa dö-

23. [Derken günlerden bir gün] evinde bu- nerek ona:] “Ey Yusuf! O halde sen bu 
lunduğu bayan, ona karşı bir arzu duymuş olayı unut ve ondan hiç kimseye söz 
ve [bu arzusunu gerçekleştirebilmek için de] etme!” [dedikten sonra yine eşine dö- 
kapılan kapatmış ve ona: “Haydi gelsene!” di- nerek ona da]: “Sen ey kadın! Güna- 
ye seslenmişti. Bunun üzerine o, [ona]: “Allah tundan dolayı bağışlanma dile; çünkü 
korusun! Çünkü o [kocan], benim efendimdir sen hatalı davranmışsın.” demişti.
ve o bana İyi davranmıştır. Gerçekten de za- 30 [olayın duyulması üzerine] 
limler hiçbir zaman kurtuluşa, esenliğe ulaş- kentteki bazı kadınlar aralarında 
mazlar.” diyerek karşılık vermişti. şöyle dedikodu etmeye başlamışlar-

24. Andolsun ki, o kadın onu arzulamıştı, o da dı: “Aziz’in eşi, genç kölesini baştan 
o kadım arzulamıştı; bu yüzden eğer o, [o an- çıkarmaya çalışıyormuş, onun sevgi- 
da] Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, [mutla- siyle yanıp tutuşuyormuş. Bu yüz- 
ka arzusuna yenik düşerdi.] Ama Biz, ondan den biz, onu açık bir yanılgı içinde 
her türlü kötülüğü ve pisliği uzaklaştırmak görüyoruz.”

ra (yİ bir topluluk olursunuz/' içlerinden bir sözcü: “Yusuf u öldürmeyin, onu kuyunun dibine atın, kervan
lardan biri onu görüp alsın: eğer yapacaksanız (böyle yapın) dedi
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31. Aziz’in eşi, kadınların kendisiyle 
ilgili kötü konuşmalarını duyduğun
da, onlan evine davet etmiş, onlar 
için şahane bir ziyafet hazırlatmıştı. 
[Onlar ziyafete geldiklerinde), her bi
rinin eline birer de bıçak vermişti. 
[İşte o zaman Y usuf a): “Huzurlarına 
çık!” demişti. Kadınlar onu gördükle
rinde, güzelliği karşısında kendile
rinden geçerek ellerini kesmişler ve 
onunla ilgili olarak: “Aman Allah’ım, 
Sen bizi koru! Bu, asla bir insan de
ğildir. Bu, olsa olsa, gözde bir melek
tir.” demişlerdi.

32. Bunun üzerine Aziz’in eşi [onla
ra]: “İşte kendisinden dolayı beni 
ayıpladığınız [genç] budur. Andolsun 
ki, ona karşı arzu duymuştum; ama 
o, iffetli davranarak beni reddetmişti. 
Eğer ona söylediğimi yine de yapma
yacak olursa, andolsun kİ, o, m utla
ka hapsedilecek ve böylece aşağılan
mış kimselerden olacaktır.” demişti.

33. O zaman Yusuf Rabbine: “Ey 
Rabbim! Hapishane, benim için, on
ların beni davet ettiklerinden daha 
iyidir. Eğer beni onların düzenlerin
den uzaklaştırmayacak olursan, ben 
de onların arzularına boyun eğer ve 
böylece bilgisizlerden olurum.” diye
rek yalvarmıştı.

34-35. Bunun üzerine Rabbi, onun 
çağrısına karşılık vermiş ve böylece 
onu onlann düzenlerinden uzaklaş
tırmıştı. Gerçekten de O, çok iyi işi
ten, çok iyi bilendir. Her ne kadar 
[kadının kocası ve yalanlan) Yu
su f un  masum  olduğunu gösteren 
delilleri görmüş olsalar da yine onun 
bir süre hapsedilmesini uygun bul
muşlardı.
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36. Hapishaneye, Yusuf ile birlikte iki genç 
daha girmişti. Onlardan biri: “Ben rüyamda 
kendimi şarap yapm ak için üzüm  sıkarken 
gördüm." demişti. Diğeri ise: “Ben de kendi
mi başınım üzerinde ekmek taşırken gör
düm; kuşlar ondan yiyorlardı.” demişti. [Her 
ikisi de ona]: “Bunu bize yorumla: çünkü biz 
seni iyi davrananlardan görüyoruz.” demiş
lerdi.

37-38. [Yusuf onlara]: “Yiyeceğiniz yemek si
ze ulaşm adan önce, size rüyanızın tabirini 
bildireceğim. Bu, bana Rabbimin öğrettikle- 
rindendir. Gerçekten de ben, Allah’a  inanma
yan ve ahireti inkar eden bir halkın dinini
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terk etmiştim. Ben, atalarım olan İbrahim’in, 
İshak’ın ve Yakub’un dinine uydum. Herhan
gi bir şeyi Allah’a ortak koşmak bize yaraş
maz; bu, Allah'ın bize ve insanlara olan lütfu- 
dur. Bununla beraber insanların çoğu yine 
de şükretmemektedirler."

39. “Ey hapishane arkadaşlarım! Birbirlerin
den ayn bir sürü uydurma rab mi daha iyidir 
yoksa bütün varlıklar üzerinde egemen olan 
tek Allah mı?"

40. “Allah dışında ibadet ettikleri
niz, sizin ve atalarınızın adlandırdığı 
adlardan başka bir şey değildirler; 
çünkü Allah, onlara hiçbir güç indir- 
memiştir. Hüküm ancak Allah’ındır. 
O ise size, sadece Kendisine ibadet 
etmenizi buyurmuştur. İşte gerçek 
din budur; bununla birlikte insanla
rın çoğu yine de [bu gerçeğil bilme
mektedirler.”

41. “Ey Hapishane arkadaşlarım! İl
kinize gelince; o yine efendisine şa
rap sunmaya [devam] edecektir. Di
ğerinize gelince; o da çarmıha gerile
cek ve başından da kuşlar yiyecektir. 
İşte benden açıklamamı istediğiniz 
konu [Allah tarafından] bu şekilde 
kararlaştırılmıştır.”

42. Yusuf, iki genç arasından kur
tulacağını sandığına: “Efendinin ya
nında beni an!” demişti. Böylece şey
tan ona [Yusufa] Rabbini anmayı 
unutturm uştu.69 Bu yüzden de o, 
hapishanede birkaç yıl daha kalmış
tı.

43. [Günlerden bir gün hükümdar]: 
“Ben rüyamda yedi zayıf ineğin yedi 
semiz ineği yediğini gördüm; yine ye
di yeşil başak ve bir o kadar da kuru 
başak [gördüm]. Ey ileri gelenler! O 
halde bana gördüğüm rüya konu
sunda, eğer rüya tabir etmesini bili
yorsanız, beni aydınlatın!" demişti.

69 Müfesslrterden bazıları, "hu" zamirini sakiye atfetmektedirler. Bu duruma göre çeviri şöyle olmaktadır: 
'...Fakat şeytan o adama, efendisine söylemeyi unutturdu..."
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44. Bunun üzerine onlar: “Bunlar, 
karışık rüyalardır; biz böyle rüyala
rın tabirini bilemeyiz.” diyerek karşı
lık vermişlerdi.

45. [Yusufun hapishanedeki iki ar
kadaşından] kurtulanı, bir süre son
ra [Yusufu] hatırlamış ve [Hüküm
dara]: “Rüyanın tabirini ben size bil
direceğim; çünkü [ben, rüyayı tabir 
edecek birini tanıyorum], o halde be
ni derhal ona gönderin!” demişti.

46. [Bunun üzerine o, derhal hapis
haneye Y usufun yanına vararak 
ona:] “Ey benim doğru sözlü arkada
şım! Rüyada yedi semiz ineği yedi cı
lız ineğin yemesi ile yedi yeşil başak 
ile bir o kadar kuru başağın [onun 
yarımda görülmesi ne anlama gelir?] 
Bize bu konuda açıklamada bulun 
ki, [saraya] insanların yanma [tabiri 
öğrenmiş olarak] döneyim ve onlar 
da [böylece senin nasıl biri olduğu
nu] öğrensinler!” demişti.

47-49. [O zaman Yusuf]: “Yedi yıl bo
yunca her zamanki gibi ekip biçecek
siniz; ancak, hasat ettiğiniz ekini, -ye
mek için ayıracağınız çok az bir kısmı 
dışmda- öylece başağmda bırakın; 
çünkü [yedi yıl sürecek olan bu bol
luk zamanından] sonra yedi yıl süre
cek olan bir kıtlık dönemi gelecek ve 
sizin bu dönem için hazır bulundur
muş olacağınız her şeyi, saklamış ola
cağınız çok az miktar dışmda, yeyip 
bitirecektir. Sonra bu kıtlık yıllarının 
ardından insanların bol yağmur göre
cekleri ve [yine eskiden olduğu gibi 
üzüm ve zeytin] sıkacakları bir yıl ge
lecektir." diyerek karşılık vermişti.

50. [Yusufun tabirinin kendisine 
ulaşması üzerine, hükümdar]: “Onu 
derhal bana getirin!” demişti. Ama 
elçi kendisine geldiğinde, [Yusuf 
ona]: “Efendine git ve ondan [önce- 
liklel ellerini kesen kadınlarla ilgili

Yusuf Suresi. Cüz 12. Süre 12

[gerçeği ortaya çıkarmasmı] iste; çünkü, [şu 
ana kadar] onların düzenlerini sadece Rab- 
bim çok iyi bilmektedir.” demişti.

51. B unun üzerine hüküm dar, kadınlan h u 
zuruna çağırtarak onlara: “Y usufa ilgi duy
duğunuzda ne elde etmeyi am açlıyordunuz?” 
diye sorm uştu. O zam an onlar: “Allah kom 
şun! Biz, onunla ilgili hiçbir kötülük görme
dik.” diyerek karşılık vermişlerdi. Aziz’in eşi: 
“Artık gerçek ortaya çıkmış bulunm aktadır. 
O nu arzulayan bendim; o ise doğruyu söyle
yenlerdendi.” demişti.

52-53. [Yusuf olanlan öğrendiğinde]: “Böyle 
davranm am ın nedeni, [eski efendimin], yok
luğunda kendisine ihanette bulunmadığımı 
ve Allah'ın, hainlerin düzenlerini asla başan-
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ya ulaştırmadığını bilmesidir. Bununla bir
likte ben yine de kendimi temize çıkaracak da 
değilim; çünkü nefs kötülüğü fısıldar. Böyle 
bir durumdan ancak, Allah'ın kendilerini 
sevgi ve şefkati ile kucakladığı kimseler kur
tulabilir. Gerçekten de Rabbim, çok bağışla
yan, çok müşfik olandır.” demişti.

54. [Yusufun suçsuz olduğunu anlayan hü
kümdar]: “Onu huzuruma getirin ki, onu 
kendime özel danışman yapayım!” diye bu
yurmuştu. Onunla konuştuğunda, [ona]: 
“Sen, bugünden itibaren, maiyetimizde güçlü 
ve güvenilir biri olacaksın.” demişti.

55. Bunun üzerine Yusuf [ona]: “O halde be
ni ülkenin hâzinelerinin başma getir; çünkü 
ben, çok bilgili bir koruyucu olacağım.” diye
rek karşılık vermişti.

56-57. Böylece Yusuf u [Mısır] ülke
sinde güvenli bir biçimde yerleştir
miştik; öyle kİ, o, dilediği yerde kala
biliyordu. Biz, dilediğimizi sevgi ve 
şefkatimize ulaştırırız. Gerçekten de 
Biz, iyilik yapanların ödülünü boşa 
çıkarmayız. Bununla birlikte ina
nanların ve Bizim bilincimizde olan
ların gözünde ahiretin ödülü, [bu 
dünyadaki ödülden] daha hayırlıdır.

58. [Bir müddet sonra] Yusufun kar
deşleri [yiyecek almak için Mısır'a] 
gelmişler ve onun huzuruna çıkmış
lardı. Onlar, onu tanımadıkları halde, 
o onlan [ilk anda hemen] tanımıştı.

59-60. Yusuf, erzaklarını sağladığın
da, [onlara]: “(Bir dahaki sefer geldi
ğinizde], bana baba bir kardeşinizi 
de getirin. Size ölçüyü bol tuttuğu
mu ve misafirleri ağırlayanların en 
iyisi olduğumu görmüyor musunuz? 
Eğer onu bana getirmeyecek olursa
nız, [şunu çok iyi bilin ki], benim si
ze verilecek bir ölçek [bile erzağım] 
olmayacaktır. O zaman yanıma da 
yaklaşmayın!” demişti.

6 1. O zaman onlar, [Yusufa]: “(Onu 
getirmek için] babasını ikna etmeye * 62 63
çalışacağız ve bunun için de elimiz
den geleni esirgemeyeceğiz.” diyerek 
karşılık vermişlerdi.

62. Bunun üzerine Yusuf, hizmetçi
lerine: “Erzağa karşılık olarak getir
dikleri mallarını yüklerine koyun ki, 
ailelerine döndüklerinde onlan bul
sunlar [ve böylece tekrar erzak al
mak üzere Mısır’a kolayca] dönsün
ler!” demişti.

63. [Böylece Yusufun kardeşleri], 
babalarına vardıklarında, [ona]: “Ey 
babamız! Eğer kardeşimizi yanımız
da götürmeyecek olursak, bize bir 
daha asla erzak verilmeyecek. O hal
de kardeşimizi bizimle birlikte gön
der ki, erzak alalım! Gerçekten de biz 
onu koruruz.” demişlerdi.
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64. O ise (onlara): “Daha önce size, 
kardeşini emanet ettiğim gibi, şimdi 
de onu mu size emanet edeceğim? 
Asla! Ama Allah’ın koruması [sizin
kinden] daha iyidir; çünkü O, seven
ler içinde en çok sevendir!" diyerek 
karşılık vermişti.

65. Yüklerini açtıklarında, malları
nın kendilerine iade edilmiş olduğu
nu görmüşlerdi. Bunun üzerine on
lar; [babalarına]: “Ey babamız! Daha 
başka ne isteyebiliriz ki...? İşte mal
lanınız, bize iade edilmiş! [Eğer kar
deşimizi bizimle birlikte gönderecek 
olursan, bu mallarla], ailemize tek
rar erzak alır, kardeşimizi koruruz 
ve böylece bir deve yükü fazladan er
zak elde etmiş oluruz. Zaten bu (ge
tirmiş olduğumuz] erzak da gerçek
ten çok azdır.70” demişlerdi.

66. O zaman o, [oğullarına]: “Hepi
niz kuşatılıp çaresiz kalmanız dışın
da, onu bana tekrar getireceğinize 
dair Allah adma sağlam bir söz ver
medikçe, onu sizinle birlikte asla 
göndermem." demişti. Onlar, ona söz 
verdiklerinde, o da: “Söylediklerimize 
Allah Tanıktır.” demişti.

67. [Yine Yakub oğullanna]: “Ey 
oğullanm! (Kente girerken] hepiniz 
tek bir kapıdan girmeyin, ama her 
biriniz ayn ayn kapılardan girin! Bu
nunla birlikte, [yine de başınıza] Al
lah’tan bir şey gelecek olursa, sizi 
korumak için elimden hiçbir şey gel
mez; çünkü (olacak olanlarla ilgili] 
hüküm ancak Allah'ındır. Bu yüzden 
ben sadece ona güveniyorum. O hal
de, güvenmek isteyenler, sadece 
O’na güvensinler!

68. Gerçi onlar, [kente] babalarının 
kendilerine söylediği yerlerden gir
mişlerdi, ama bu durum, başlarına 70
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Allah’tan gelebilecek hiçbir şeyi onlardan 
uzaklaştıramazdı. [Yakub’un bu önerisi], için
deki (çocuklarım koruma] duygusundan baş
ka bir şey değildi. Böylece o da bu duygusu
nu gerçekleştirmiş oldu. Kuşkusuz o, Bizim, 
kendisine öğrettiklerimizden dolayı, [her şeyin 
Allah'ın iradesi doğrultusunda gerçekleştiği
nin] bilgisine sahip olan biriydi. Ancak insan
ların çoğu [bu gerçeği] bilmemektedirler.

69. Yusufun huzuruna vardıklarında, o, 
kardeşini yanına çekerek ona (gizlice): “Ger
çekten de ben, senin kardeşinim; o halde, on
ların geçmişte yapmış olduklarından dolayı 
üzülme!" demişti.

70 Söz konusu İbareyi farklı çevirenler de olmuştur: "Aslında bu, hükümdar için zor bir şey değildir.
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70. Yusuf onlara erzaMannı sağladığında, su 
kabını kardeşinin yükü arasına koydurmuş
tu. (Onlar kenti terk etmek üzere iken], bir 
tellal [arkalarından]: “Ey kervan sahipleri! Siz, 
gerçekten de hırsızsınız!” diyerek bağırmıştı.

71. Bunun üzerine Yusuf un kardeşleri ona 
ve yarımdakilere dönerek onlara: “Ne arıyor
sunuz?” diye sormuşlardı.

72. Onlar ise [onlara]: “Hükümdarın su ka
bını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü 
[ödül] var!” diyerek karşılık vermişlerdi. Tellal 
da: “Ben buna kefilim” diyerek ilave etmişti.

73. O zaman onlar: “Allah’a yemin olsun ki, 
siz de bizim ülkeye bozgunculuk yapmak 
için gelmediğimizi ve hırsızlık da yapmadığı

mızı pekala biliyorsunuzdur.” de
mişlerdi.

74. Bunun üzerine onlar: “Eğer ya
lancı olduğunuz [ortaya çıkacak] 
olursa, [o taktirde bu fiilin] cezası 
nedir?” diye sormuşlardı.

75. Onlar da: “Bu fiilin cezası mı? 
Su kabı kimin yükünde bulunacak 
olursa, o [yaptığının] cezası olarak 
[köleleştirilir]. İşte biz, [bu tür] suç 
işleyenleri böylece cezalandırırız.” di
yerek karşılık vermişlerdi.

76. [Bunun üzerine onlar, aranmak 
üzere Yusuf un yanına getirilmişler
di]. O, kardeşinin yükünden önce 
onların yüklerini aramaya başlamış
tı. Sonunda su kabını kardeşinin yü
künde bulup çıkarmıştı. İşte Biz, 
[kardeşini yanında alıkoyabilmesi 
için] Yusuf a böyle bir plan düzenle
miştik: çünkü, o, hükümdarın yasa
sına göre -Allah’ın dilemesi dışmda- 
kardeşini başka türlü yanında alı
koyma hakkına sahip bulunmuyor
du. Biz, dilediğimizi [bilgice] yüksek 
derecelere çıkarırız. Her bilgi sahibi
nin üzerinde [her şeyi] çok iyi bilen * 77 78
[Allah] vardır.

77. [Bu durum karşısında kardeşle
ri]: “Eğer o çalmış ise [bilin ki], daha 
önceleri kardeşi de çalmıştı.” demiş
lerdi. Yusuf onların bu sözlerini si
neye çekmiş ve onlara hiçbir şey bel
li etmemiş ama kendi kendine: “Sizin 
durumunuz daha da kötüdür; çün
kü Allah, sizin söylediklerinizi en iyi 
bilendir." demekten de [kendini ala
mamıştı].

78. O zaman kardeşleri: “Ey Aziz! 
Onun çok yaşlı bir babası vardır. Bu 
yüzden onun yerine içimizden birini 
al; çünkü biz seni gerçekten de iyi 
bir insan olarak görüyoruz." demiş
lerdi.
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79. Yusuf ise: “Malımızı yanında 
bulduğumuzdan başkasını alıkoy
maktan Allah'a sığınırız. Aksi taktir
de zulmetmiş oluruz.” diyerek karşı
lık vermişti.

80-82. Ondan umutlarım kesince, 
aralarında görüşmek üzere bir kena
ra çekilmişlerdi. İçlerinden büyük 
olanı (diğerlerine]: “Babamızın bizden 
Allah adına söz aldığım ve daha ön
celeri de Yusuf konusunda da hatalı 
davrandığımızı bilmiyor musunuz?71 
Bu yüzden ben, babam bana izin ve
rene ya da Allah benimle ilgili bir ka
rar verene dek asla ülkeden ayrılma
yacağım: gerçekten de O, karar ve
renlerin en hayırlısıdır. [Size gelince]; 
siz babamıza dönün ve [ona]: ‘Ey ba
bamız! Oğlun hırsızlık yaptı. Biz an
cak bildiklerimizi anlatıyoruz. [Her 
ne kadar biz sana onu koruyacağımız 
konusunda söz vermiş isek de], onu 
bizim bilmediğimiz tehlikelere karşı 
koruyamazdık. İstersen bulunduğu
muz kentin halkına ve birlikte yolcu
luk yaptığımız kervandaki insanlara 
sor; çünkü biz gerçekten de doğruyu 
söylüyoruz.' deyin.” demişti.

83. [Babalarına dönüp de ona olup 
biteni anlattıklarında, o:] “Hayır, ha
yır! Gerçek şu ki, nefsiniz size, [kötü] 
bir işi güzel göstermiş! O halde bana 
düşen, bu acıma güzelce göğüs ger
mektir. Yakında Allah, onların hep
sini bana geri getirecektir; çünkü O, 
gerçekten de çok iyi bilen, çok bilge 
olandır.” diyerek haykırmıştı.
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84. Böylece Yakub: “Vah Yusufuma!” diye
rek onlardan uzaklaşmıştı. İçine gömdüğü 
üzüntüsü ve acısı öylesine güçlü idi ki, bu 
yüzden gözlerine ak düşmüştü.

85. Bu durum karşısında oğullan: “Andol- 
sun ki, sen, kendi kendini yeyip bitirinceye 
ya da yok oluncaya dek Yusufu anmaktan 
vazgeçmeyeceksin!” demişlerdi.

86-87. O ise [onlara]: “Ben acımı ve üzüntü
mü sadece Allah'a şikayet ediyorum; çünkü 
ben, Allah’tan sizin bilmediklerinizi biliyo-

71 Burada da  metinde "biz” yerine "siz” geçmektedir.
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rum. Ey oğullarım! O halde gidin, Yusuf ve 
kardeşi hakkında bilgi toplam aya çalışın! Al
lah'ın rahm etinden de ümidinizi asla kesm e
yin; çünkü Allah'ın rahm etinden  ancak  inkar
cılar üm it keserler.” diyerek karşılık vermişti,

88. [Bunun üzerine Y akub’u n  oğullan, Aziz’i 
görmek üzerek tek ra r Mısır’a  gitmişlerdi]. 
Huzuruna vardıklarında, ona: “Ey Aziz! Biz 
ve ailemiz sıkıntıya d ü ştü k . Bu yüzden size 
ancak değersiz m allar getirdik. B u n a  rağm en 
sen yine de bize erzağımızı tam  olarak ver ve 
aynca bize bağışta d a  bu lun ; çü n k ü  Allah, 
bağışta bu lu n an lan n  karşılığını boşa  çıkar
maz." demişlerdi.

89. Yusuf ise [onlara]: “Siz, cahil 
iken, Y usufa ve kardeşine neler yap
tığınızı hatırlıyor m usunuz?" diye 
karşılık vermişti.

90. B unun üzerine onlar: “Yoksa 
sen, Yusuf m usun?" diye sorm uşlar
dı. O da: “Evet, ben  Y usufum . Bu da 
kardeşim . Gerçekten de Allah bize 
lü tufta bulundu. Kuşkusuz, kim Al
lah bilincini içinde canlı tu ta r  ve 
güçlüklere göğüs gerer ise [bilsin ki], 
Allah, iyilik y apan lann  karşılığını 
boşa çıkarm az.” diyerek karşılık  ver
mişti.

91. O zam an kardeşleri [ona]: “An- 
dolsun ki, Allah, seni bizden ü s tü n  
kılmıştır. Bizler ise gerçekten de gü 
nahkar kimselerdik.” demişlerdi.

92-93. O da: “Bugün k ınan acak  de
ğilsiniz. Allah sizi bağışlasın! Ger
çekten de O, sevenler içinde en  çok 
sevendir! Şu gömleğimi gö tü rün  ve 
onu babam ın yüzüne sü rü n  ki, yeni
den görür hale gelsin! Siz de b ü tü n  
ailenizi b ana  getirin!” diyerek k a rş ı
lık vermişti.

94. Kervan [Mısır’dan] ayrıldığında, 
b abalan  [etrafındakilere]: “Eğer b an a  
bunadığım ı söylemeyecek olsaydınız 
size Y usuf u n  kokusunu  hissettiğim i 
[söylerdim].” demişti.

95. B unun  üzerine etrafındakiler: 
“Andolsun ki, sen hâlâ  eski şaşkm lı- 
ğındasın!” diyerek karşılık verm işler
di.
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96. Müjdeci geldiğinde, gömleği yü
züne sürmüştü. Bunun üzerine o, 
yeniden görmeye başlamıştı. O, o za
man: “Ben size. Allah’tan sizin bil
mediğinizi biliyorum dememiş miy
dim?” demişti.

97. (Bu durum karşısında oğullan 
onaj: “Ey babamız! Günahlanmızdan 
dolayı bizim için bağışlanma dile; 
çünkü biz, gerçekten de günahkar 
kimseler idik." demişlerdi.

98. O da: “Sizin için Rabbim’den ba
ğışlanma dileyeceğim: O, gerçekten 
de, çok bağışlayan, çok müşfik olan
dır.” demişti.

99. Onlar, [Mısır’a vanp] Yusufun 
huzura çıktıklarında, Yusuf, anne ve 
babasını bağrına basmış ve [onlara]: 
“Allah’ın izniyle güven içinde Mısır’a 
girin!" demişti.

ıoo-ıoı. Yusuf, annesini ve babasını 
tahtına oturtmuştu. Onlar da onu 
selamlamak için önünde eğilmişler
di. [Bu durum karşısında Yusuf]: “Ey 
babacığım! Bu, önceden gördüğüm 
rüyamın tabiridir. Böylece Rabbim 
onu gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 
Gerçekten de Rabbim, beni hapisha
neden çıkarırken de şeytan kardeşle
rimle aramı açtıktan sonra sizi çöl
den çıkarıp bana kavuştururken de 
bana hep ihsanda bulunmuştur. 
Kuşkusuz, Rabbim, [olmasını] diledi
ğini çok ince, akıl-sır ermez yöntem
lerle gerçekleştirir; çünkü O, çok iyi 
bilen, çok bilge olandır. Ey Rabbim! 
Sen bana iktidar verdin ve bana

Yusuf Sûresi. Cüz 1 3 , Sûrç
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olayların iç yüzünü yorumlamayı öğrettin. Ey 
göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen, benim Dün
yada da Ahirette de Dostumsun! O halde, be
nim canımı, kendini Sana teslim edenlerden 
olarak al ve beni iyiler araşma kat!” demişti.

102. Bu, sana vahyettiğimiz gayb ile ilgili ha
berlerdendir. Onlar, [Yusufa karşı] planlar 
yapmak üzere görüş birliğine vardıklarında 
sen onların yanında bulunmuyordun.

103-105. Sen ne kadar istersen iste, yine de 
insanların çoğu [bu vahyej inanmayacaklar
dır. Oysa sen, onlardan bundan dolayı her
hangi bir karşılık da istemiyorsun. Gerçek
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şudur kİ, o, alemler için bir uyandan başka 
bir şey değildir. Göklerde ve yerde (inanmak 
için] nice deliller vardır. Buna rağmen onlar, 
yine de onlann yanından onlara aldınş etme
den geçer giderler.
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Allah’ın [dinine] çağınyoruz. Allah’ı 
her türlü eksiklikten tenzih ederim. 
Ben, Allah’a ortak koşanlardan da 
değilim!”

109. Senden önce de kentlerin hal
kından kendilerine vahyettiğimiz er
keklerden başkasını elçi olarak gön
dermemiştik. Onlar, kendilerinden 
önce [inkar etmiş] olanların başları
na ne geldiğini görmek için hiç yer
yüzünde dolaşmıyorlar mı? Elbette 
ki, ahiret yurdu, Allah bilincini içle
rinde canlı tutanlar için daha hayır
lıdır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak 
mısınız?

110. [Senden önce de bütün elçileri
miz uzun bir süre halklarının baskı
larına maruz kalmışlardır]; ancak el
çiler, sonunda [halklarının inanma
ları konusunda bütün] ümitlerini yi
tirdikleri ve yalanlandıklarını san
dıklan bir sırada, yardımımız kendi
lerine ulaşmıştır. Böylece [kurtulma- 
lannı] dilediklerimiz kurtulmuşlar, 
[inkarcılar ise yok edilmişlerdir]; 
çünkü Bizim azabımız, suçlulardan 
asla geri çevrilemez!

106. Onlann çoğu, Allah’a ortak koşmadan 1 1 1 . Andolsun ki, elçilerin kıssala- 
inanmazlar. nnda, akıl sahipleri için ibretler var-

.07, Onlar, Allah’tan kuşatıcı bir azabın d>" Kur an a gelince], o. [asla in- 
kendllerlne gelmesinden ya da kıyametti, sim tarafından] uydurulmuş olan bir
farkına varmadan ansızın kopmasından gü- 802 de*“dlr: 3,1,8 °- kendlnden «"Ce
mide midirler? “  l|lahl “ taPtanl onaylayan, her şe-

yi açıklayan, inananlar için bir yol 
108. De ki: Bu, benim yolumdur; ben ve ba- gösterici, sevgi ve şefkat [pınan olan 

na uyanlar, insanları açık bir delil üzere olan dahi bir kitaptır].
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13. RAT) SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

43 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

1. Elif, Lâm, Mim, Râ. Bunlar, kita
bın ayetleridir. Sana Rabbin'den in
dirilen gerçektir. Buna rağmen in
sanların çoğu yine de (ona) inanma
maktadırlar.

2. Gökleri, gördüğünüz herhangi 
bir dayanak olmadan yükselten, 
sonra da arşa yayılan, her biri [Allah 
tarafından] belirlenmiş olan bir süre
ye göre akıp gitmekte olan güneşi ve 
ayı [doğa kanunlarına) bağlı kılan Al
lah’tır. O, [kıyamet gününde] Rabbi- 
nizle karşılaşacağınızdan içsel ola
rak emin olmanız için var olan her 
şeyi yönetmekte ve ayetlerini ayrıntı
lı bir biçimde açıklamaktadır.

3. Yeryüzünü yayan, orada sabit 
dağlar ve ırmaklar var eden, orada 
bütün ürünlerden çift çift yaratan ve 
gündüzü geceyle örten O’dur. Bütün 
bunlarda, kuşkusuz, düşünenler 
için nice deliller vardır.

4. Yeryüzünde birbirine yakın olan 
[ama buna rağmen yine de birbirin
den farkı olan] bir çok toprak parça
sı bulunmaktadır. IBu toprak parça
lan üzerinde] üzüm bağlan, hububat 
ekili tarlalar, tek ve çok köklü hurma

ağaçlan vardır. Her ne kadar hepsi aynı su ile 
sulansalar da, Biz, onlardan bir kısmını, ye
me bakımından diğerlerinden üstün kılarız. 
Gerçekten de bütün bunlarda, aklını kulla
nanlar için nice deliller bulunmaktadır.

5. [Ey Muhammedi Eğer onlann seni yalan- 
lamalanna] şaşıyorsan, [asıl şaşman gere
ken] onlann: “Biz toprak olduktan sonra, ye
ni bir yaratma ile [yeniden mi diriltileceğiz?]" 
yolundaki sözleridir. Onlar, Rablerini inkar 
edenlerdir. Onlar, boyunlarına demir halka
lar vurulacak olanlardır. Onlar, ateş halkı 
olacak ve orada sürekli kalacak olanlardır.
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6. Onlar, kendilerinden önce ibret alınacak 
bir çok ilahi cezalandırma geçtiği halde, yine 
de senden, [küstahça] kendilerine iyilik yeri
ne kötülüğü getirmen konusunda çabuk dav
ranmanı istemektedirler. Bununla beraber 
gerçek şudur ki, Rabbin, bütün kötülükleri
ne rağmen yine de insanları bağışlayıcıdır. 
Ancak Rabbin aynı zamanda azabı da çok 
şiddetli olandır.

7. İnkar edenler: “Ona Rabbinden bir muci
ze indirilseydi yal" demektedirler. Sen ancak 
bir uyancısmdır. Her toplumun bir yol göste
ricisi vardır.
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8. Allah, her dişinin, neyi yüklene
ceğini ve rahimlerin neyi eksiltip ne
yi çoğaltacağını bilir; çünkü O’nun 
katında her şey bir ölçüye göredir.

9. O, gizli olanı da açık olanı da bi
len, çok yüce, aşkın olandır.

10-11. İçinizden sözünü gizleyen de 
açığa vuran da; geceleyin gizlenen de 
gündüzün ortaya çıkan da [Allah n a
zarında] aynıdır; çünkü O'nun, ken
di buyruğu doğrultusunda [insanın] 
bütün davranışlarını izleyen ve onla
rı kaydeden [melekleri] vardır. Allah, 
kuşkusuz, bir halkın içinde bulun
duğu durumu, o halkın bireyleri 
kendilerini değiştirmedikçe asla de
ğiştirmez. Eğer Allah, [yaptıkların
dan dolayı] bir halkın kötülüğe m a
ruz kalmasını dileyecek olursa, [şu
nu çok iyi bilin ki], onu hiç kimse en
gelleyemez; çünkü onların, kendile
rini O’na karşı koruyacak hiçbir dos
tu  yoktur.

12-13. Size aynı anda hem korkuyu 
hem de umudu [tattırmak] üzere 
şimşeği gösteren ve yağmur yüklü 
bulutlan yaratan O’dur. Gök gürül
tüsü, Allah’ı överek, melekler ise 
korkarak teşbih eder. O, yıldınmlan 
gönderir ve onlan dilediğine çarptı
rır. Onlar, çok güçlü olduğu halde, 
yine de Allah hakkında tartışmaktan 
geri kalmamaktadırlar.



14 Gerçek çagn ancak Ona olan
dır. Allah dışında çağırdıkianmz «ti
ze hiçbir şekilde karşılık veremezler. 
Onları çağıranın durumu, ağzına tu 
gelmesi için iki avucunu açan kim
senin dununu gibidir ancak gerçek 
şudur ki, o, hiçbir zaman suya ula
şamaz. İşte inkarcıların çağrısı da 
böylece boşa gitmekledir.

15. Göklerde ve yerde bulunanlar da 
onların gölgelen de sabah ve akşam, 
ister istemez, [sürekli bir biçimdej 
Allah'a secde etmektedirler.

16. De ki: 'Göklerin ve yerin Rabbf 
kimdir?' Yine de ki: 'Allah’tır'. O hal
de [onlara] de ki: 'Demde ki. siz.
O nun dışında, kendilerine bile hiçbir 
şekilde ne yaran ne de zararı olan 
dostlar edindiniz, öyle mİ?" Yine Jon- 
lara| de ki: ‘Görmeyenle gören ya da 
karanlıklarla aydınlık hiç bir olur 
rauT Yoksa onlar. Allah'a, O nun ya
rattığı gibi yaratan ortaklar mı buldu
lar da [O’nun] yaratmasını [onların] 
yaratmasıyla karıştırdılar. O halde 
[onlara] de ki: ‘Her şeyin yaratıcısı Al
lah'tır ve O, var olan her şey üzerinde 
tek başına egemen olandır.'

17.0, gökten yağmur indirir. Böyle
ce dereler, taşıyabilecekleri kadar su 
akıtırlar. Mantılar ise. üste çıkan kö
püğü alır götürür, nitekim süs eşya
sı ya da alet yapmak üzere ateşte 
erittiğiniz [madenlerin üzerinde de] 
ona benzer bir köpük vardır. İşte M- 
lah. hak ile batıla böyle ömek verir. 
Köpüğe gelince: o. yok olur gider.

— ' •• -  
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Ama insanlara yararlı olan ise. o da yeryü
zünde kalır. İşte Mlah. böylece örnekler verir

18. Rablerinin çağrısına karşılık verenlere en 
güzel karşılık verilecektir. Ancak, O nun çağ
rısına karşılık vermeyenlere gelince, [şunu 
çok iyi bilsinler kij, yeryüzünde bulunanların 
tamamı ve bir o kadan daha kendilerinin ol
saydı bile [başlarına gelecek felaketten kur
tulmak için) yine de onlan verirlerdi; çünkü 
onlar, çok kötü bir hesaplaşma ile yüz yüze 
gelecek olanlardır. Onların varacakları yer ise 
cehennem olacakür. O, ne kötü bir dinlenme 
yeridir!
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onlar, ahiret yurdu, sonsuz nimet 
bahçeleri kendilerinin olacak olan
lardır, Gerçekten de onlar, oralara, 
babalarından, eşlerinden ve çocukla
rından iyi olanlarla birlikte girecek
lerdir. Melekler de her kapıdan onla
rın yanlarına girecekler ve [onlara]: 
“Güçlüklere göğüs gerdiğiniz için si
ze selam olsun! Ahiret yurdu ne ka
dar güzeldir!” [diyeceklerdir],

25. Bununla birlikte, Allah’a kesin 
olarak söz verdikten sonra, sözlerin
den dönenlere, Allah'ın birleştirilme
sini buyurduğunu ayıranlara ve ül
kede bozgunculuk yapanlara gelin
ce; onlar, Allah'ın lanetine maruz ka
lacak ve ahirette kötü yurda sahip 
olacak olanlardır.

26. Allah, dilediği kimsenin, rızkını 
bollaştırır da daraltır da. [Kendileri
ne bol nzık verdikleril -ahirete göre 
dünya hayatı gelip geçici yararlan-

19-24. [Ey Muhammedi] Sana Rabbinden in- ma( ân başka bir şey olmasa da- yi- 
dirilenin gerçek olduğunu bilen, hiç görme- ne dünya hayatının nimetleriyle 
yen gibi olur mu? [Ondan] ancak akıl sahip- sevinirler.
leri ibret alırlar; çünkü onlar, Allah’a verdik- 27-28. İnkar edenler: “Rabbinden 
leri sözü yerine getirirler ve dolayısıyla anlaş- 0na bir mucize indirilse ya!” demek- 
malannı asla bozmazlar, Allah'ın birleştiril- tedirler. [Ey peygamber! O halde on- 
mesini buyurduğunu birleştirirler, Rablerine iara] de ki: “Allah, dilediklerini saptı- 
karşı saygılı davranırlar, [kıyamet gününde] nr, kendine yönelenleri de doğru yo- 
kötü hesapla [yüz yüze gelmekten] korkarlar, ıa ulaştırır.” Çünkü onlar, inananlar 
Rablerinin hoşnutluğunu diledikleri için, Ve kalpleri [ancak] Allah’ı anmakla 
karşılaştıkları güçlüklere göğüs gererler, na- huzur bulanlardır. Şu gerçeği hiçbir 
mazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz nzıklar- zaman hatırınızdan çıkarmayın ki, 
dan gizlice ve açıkça [başkaları için de] har- kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur 
carlar, kötülüğe iyilikle karşılık verirler. İşte bulur.
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29 . İnanlara ve iyi işler yapanlara 
gelince; ne m utlu onlara! Varacakla
rı yer ne güzeldir!

30. Böylece Biz seni, sana vahyetti- 
ğimizi, kendilerinden önce birçok 
halkın gelip geçtiği bir halka oku
m an için gönderdik; çünkü onlar, 
Çok Seven'i inkar etmektedirler. [O 
halde onlara] de ki; “O, benim Rab- 
bimdir; O’ndan başka tanrı yoktur. 
Bu yüzden ben [yalnız] O 'na güveni
yorum; çünkü [sonunda] dönüşüm  
O 'na olacaktır.”

31. Eğer onlar, kendisiyle dağların 
yürütüldüğü, yeryüzünün parçalan
dığı, ölülerin konuşturulduğu bir 
Kur’an [dinlemiş olsalardı bile yine 
de ona inanmazlardı]. Oysa olacak
lar hakkında k arar vermek ancak Al
lah’a aittir. İnananlar, hâlâ şu  gerçe
ği anlam adılar mı: Allah dileseydi, 
bü tün  insanları doğru yola ulaştırır
dı. B ununla birlikte, inkar edenlere 
gelince, Allah'ın sözü gerçekleşince
ye dek, yaptıklarından dolayı, bek
lenmedik felaketler ya başlarına ge
lecek ya da evlerine yakın bir yere 
isabet edecektir; çünkü Allah, asla 
sözünden dönmez.

32. Andolsun kİ, elçiler, senden ön
ce de alaya alınmışlardı. Ama Ben, 
inkar edenlere yine de süre tanım ış
tım. Sonra da onlan cezalandırmış
tım. Cezam nasılmış b ir görseydinl

33-34.0  halde, her tü rlü  canlıyı ko
rum ası altına alan ve her birinin 
yaptıklarını [bilen, diğer var olanlar 
gibi midir]? Onlar, buna rağmen yine 
de O 'na ortaklar koşm aktan geri kal-

mamışlardı. [O halde onlara] de ki; “Onlara 
[istediğiniz] ad lan  verin! Yoksa siz gerçekten 
yeryüzünde bilmediği b ir şeyi O’n a  mı öğrete
ceksiniz ya da laf o lsun diye mi konuşuyor
sunuz?’’ Hayır gerçek şu d u r  ki, inkar edenle
re kafalarında k u rd u k lan  düzenleri güzel 
gösterilmiş ve bu  yüzden de [doğru] yoldan 
sapm ışlardır. Allah kim i sap tıracak  olursa, 
[bilin ki], onu doğru yola u laş tıracak  hiç kim
se yoktur; çün k ü  b u  gibileri, b u  dünya haya
tında azaba uğrayacaklardır. A ncak ahirette 
uğrayacaklan  azap ise d ah a  ağır olacakta. 
[Orada] on lan  Allah’a  karşı koruyacak hiç 
kim se olm ayacakta.
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35. Allah bilincini içlerinde canlı tutanlara 

vadedilen cennetin özelliği şudur: O cennetin 
içinden ırmaklar akar; ancak, [dünyadakile- 
rin aksine] hem meyveleri hem de gölgeleri 
süreklidir. Bu, Allah bilincini içlerinde canlı 
tutanları bekleyen [mutlu] son olacaktır. İn
kar edenlere gelince, onlan bekleyen [acı] son 
ise ateş olacaktır!

36. Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana in
dirilenden dolayı sevinirler. Bununla birlikte, 
sana karşı bir araya gelmiş olan gruplar için
de onun bir kısmım inkar edenler vardır. [Ey 
peygamber! O halde onlara] de ki: “Bana, Al
lah’a ibadet etmem [O’nun için çalışmam] ve 
O’na ortak koşmamam buyrulmuştur. Bu

yüzden ben, [bütün insanlığıl O’na 
çağırmaktayım; çünkü dönüşüm 
O’na olacaktır.”

37. Böylece Biz, onu Arapça bir bil
gelik hüküm kaynağı olarak indir
dik. O halde, sen, sana gelen bu 
ilimden sonra, yine de onların an 
lamsız isteklerine boyun eğecek 
olursan, seni Allah’a karşı koruya
cak ve O’na karşı savunacak hiç 
kimsen olmaz.

38-39. Andolsun ki, Biz, senden ön
ce de elçiler göndermiş ve onlara eş
ler ve çocuklar vermiştik. Hiçbir elçi 
Allah'ın izni olmadan mucize getire
mez. Her dönemin [kendine özgü] ki
tabı vardır; çünkü Allah dilediğini 
ortadan kaldırır, [dilediğini de] oldu
ğu gibi bırakır. Kitabın kaynağı 
O’nun yanındadır.

40. |0  halde ey Peygamber!] Onlan 
tehdit ettiğimiz azabın bir kısmım is
ter sana [sağlığında] gösterelim ya da 
ister senin canını [daha önce] alalım: 
[değişen bir şey olmaz]; çünkü sana 
düşen sadece [insanlara ayetlerimizi] 
bildirmek, bize düşen ise [onlan] he
saba çekmektir.

41. Onlar, Bizim yeryüzüne gelerek 
onu uçlarından eksilttiğimizi görmü
yorlar mı? Allah [bir konuda] karar 
verdiğinde, O’nun kararım geri ala
cak hiç kimse yoktur. O, gerçekten 
de hesabı çok çabuk görendir!

42. Onlardan öncekiler de kötü plan
lar yapmışlardı. Ancak bütün planlar. 
Allah'ındır; çünkü O, herkesin ne 
yaptığım bilmektedir. İnkar edenler, 
bu yurdun sonunun kime ait olduğu
nu yakında öğreneceklerdir!
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43. İnkar edenler [sana]: “Sen gön
derilmiş bir elçi değilsin." demekte
dirler. O halde sen de [onlara) de ki: 
“Benimle sizin aranızda [bu konuda] 
tanık olarak Allah ve yanında kitabın 
bilgisi olan yeter!"

14. İBRAHİM SÛRESİ 
[Mekke'de İnmiştir ve 

52 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,
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İşte onlar, dönüşü olmayan bir sapıklık için
de bulunanlardır.

ı-3 . Elif. Lâm, Râ. Bu, Bizim, insan
ları Rablerinin izniyle, karanlıklar
dan aydınlığa, çok güçlü olan, çok 
övülen, göklerde ve yeryüzünde 
olanlar kendisinin olan Allah’ın yolu
na ulaştırm an için sana indirmiş ol
duğumuz bir kitaptır. İnkar edenle
rin, başlarına gelecek çok şiddetli 
azaptan ötürü, vay haline! Çünkü 
onlar, dünya hayatım  ahirete yeğle
mekte, Allah'ın yolunu kötü gösterip 
[insanları] ondan alıkoymaktadırlar.

4. Biz, her elçiyi, kendilerine [ayetlerimizi] 
açıklaması için, ancak halkının diliyle gön
dermişizdir. Allah, dilediğini saptırır ve dile
diğini de doğru yola ulaştırır. O, gerçekten de 
çok güçlü, çok bilge olandır.

5. Andolsun ki. Biz, M usa’yı da [kendisine]: 
“Halkım karanlıklardan aydınlığa çıkar ve 
onlara Allah'ın günlerini hatırlat!" diyerek 
m ucizelerimizle gönderm iştik . K uşkusuz, 
bunda, güçlüklere çokça göğüs geren, çok 
şükreden kimse için ibretler vardır.
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6-7. Bir zamanlar Musa halkına: “Allah'ın si
ze olan nimetini hatırlayın! Hani O, sizi, oğul
larınızı boğazlamak ve kadınlarınızı da sağ 
bırakmak suretiyle size azapların en kötüsü
nü çektiren Firavun halkından kurtarmışü. 
Bu, sizin için, Rabbiniz tarafından, büyük bir 
deneme idi.” demişti. Yine bir zamanlar Rab
biniz size [şu sözünü] bildirmişti: “Eğer şük
redecek olursanız, size olan nimetlerimi arttı
rırım; ancak nankörlük edecek olursanız [şu
nu çok iyi bilin ki], Benim azabım gerçekten 
de çok şiddetlidir.”

8. Bunun üzerine Musa da [onlara]: “Siz ve 
yeryüzünde bulunanların tümü nankörlük

edecek olursanız, [bilin ki], Allah'ın 
[sizin şükretm enize gereksinm esi 
yoktur]; çünkü O, gerçekten de ken
di kendine yeten, çok övülendir.”

9. Sizden önce gelmiş olan Nuh, Ad 
ve Semud halkları ile onlardan son
ra gelenlerin haberleri size ulaşmadı 
mı? Onları Allah’tan başkası bile
mez. Elçileri onlara apaçık deliller 
getirmişlerdi. Ama onlar, ellerini 
ağızlarına götürerek [onlara]: “Biz, 
sizinle gönderileni kabul etmiyoruz; 
çünkü bizi çağırdığınız konuda derin 
bir kuşku ve kaygı içindeyiz!” diye
rek karşılık vermişlerdi.

10. Bunun üzerine elçileri [onlara]: 
“Gökleri ve yeryüzünü yaratan Allah 
konusunda hiç kuşku olur m u? O, 
sizi, günahlarınızı bağışlamaya ve 
[O’nun tarafından] belirlenmiş olan 
bir süreye kadar sizi yaşatm aya ça
ğırmaktadır.” demişlerdi. Onlar da: 
“Siz de bizim gibi bir insandan başka 
bir şey değilsiniz. Siz, bizi atalarımı
zın ibadet ettiklerinden uzaklaştır
mak istiyorsunuz. O halde bize [bu 
konuda] apaçık bir delil getirin!” de
mişlerdi.
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11-12. Elçileri onlara: “Elbette ki, biz 
de sizin gibi insandan başka b ir şey 
değiliz. Ancak Allah, kullarından di
lediğine lütufta bulunur. Allah'ın iz
ni olmadan da bizim size apaçık bir 
delil getirmemiz m üm kün değildir. 
Bu yüzden inananlar sadece Allah’a 
güvensinler! Biz, bize yollarımızı gös
termiş olduğu halde niçin Allah’a gü
venmeyelim ki...? Biz, elbette ki, si
zin bize ettiğiniz eziyetlere göğüs gö
receğiz. O halde güvenenler, sadece 
Allah’a  güvensinler!' demişlerdi.

13-14. B unun üzerine inkar edenler, 
elçilerine: “Ya tekrar bizim dinimize 
dönersiniz ya da sizi ülkemizden ko
varız." diyerek karşılık vermişlerdi. O 
zam an Rableri onlara: “Andolsun ki, 
Biz, zalimleri yok edeceğiz ve onlar
dan sonra yeıyüzüne sizi yerleştire
ceğiz! Bu (söz), makamımdan ve teh
didimden korkanlar içindir." diyerek 
vahyetmişti.

15-17. O zam an onlar, [hakkın] ka
zanm ası için [Allah’a] dua etmişlerdi. 
[Allah da onların dualarım  kabul et- 
miştll. Böylece her inatçı zorba, yok
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olup gitmişti. Ama onlardan her birini cehen
nem beklemektedir. [Orada] her birine irinli 
su  içirilecektir. O, onu yudum lam aya çalışa
cak, am a yutam ayacaktır. O na h e r  yerden 
ölüm geldiği halde o yine de ölmeyecektir; 
çünkü  onu bekleyen çok d ah a  ağır b ir azap 
olacaktır.

18. Rablerini inkar edenlerin durum u, fırtı
nalı b ir günde rüzgarın şiddetle savurduğu 
küle benzer. Onlar, gerçekten de [kıyamet 
gününde] kazandıklarından dolayı hiçbir ya
ra r  sağlayamayacaklardır. İşte bu, dönüşü 
olmayan sapıklıktır.



İbrahim  Sûresi. Cüz 13, Sûre 14
257

ş u :

\?>

o  £ * & % %  ± Ş < İ X y Z & ?

19-20. Allah’ın gökleri ve yeryüzünü Gerçek 
Bir |Plan) doğru ltusunda yarattığını görm ü
yor m usun? O, dilerse sizi yok eder ve [yeri- 
nize] yeni bir halk getirir. Bunu [yapmak] ise 
Allah için güç değildir.

2 i. [Kıyamet gününde], b ü tü n  insanlar, Al
lah'ın huzurunda görüneceklerdir. O zam an, 
zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara: “Biz size 
uymuştuk. O halde, siz, bizden, biraz olsun, 
Allah'ın azabım uzaklaştırabilir misiniz?" di

yeceklerdir. O nlar ise [onlara]: “Allah, 
bize b ir [kurtuluş] yolu gösterse, biz 
de size gösteririz.72 [Ama artık  b u n u n  
için çok geçi] Bu yüzden [başımıza 
gelen azaba] katlanam ayıp  sızlansak 
da ona katlanm ağa çalışsak  da hiçbir 
şey fark etmez; çünkü  bizim için a r 
tık asla k u rtu lu ş olmayacaktır!" diye
rek karşılık vereceklerdir.

2 2 . İn san lar a rasında  yargılam a işi
ne son verildiğinde, şeytan  [onlara]: 
“Allah size gerçeği söz verm işti. Ben 
de size söz vermiştim; am a ben sö 
züm de durm adım . Aslında üzerin iz
de hiçbir gücüm  yoktu. Sadece sizi 
çağırıyordum. Siz de çağrım a k a rş ı
lık veriyordunuz. Bu yüzden beni d e 
ğil am a kendinizi kınayın. Artık ne 
ben sizi kurtarabilirim  ne de siz beni 
kurtarabilirsiniz. Aslmda ben, d ah a  
işin başında beni Allah'a o rtak  koş
m anıza karşı çıkm ıştım ." diyecektir. 
Zalimler, kuşkusuz , çok acı veren b ir 
azaba uğrayacaklardır.

23. B ununla birlikte in an a la ra  ve iyi 
işler yapan lara  gelince: onlar, a ltla 
rından  ırm aklar ak an  cennetlere ko
nulacaklardır. Onlar, o rada Rableri- 
nin izniyle sürekli o larak  ka lacak la r
dır. O radaki selam laşm aları ise “B a
rış" olacaktır.

24-25. Allah'ın güzel b ir sözü, örnek  
olarak, kökü [yerde], da llan  ise gök
te olan ve R abbinin izniyle meyvele
rini her zam an veren b ir ağaca b en 
zettiğini görm üyor m u su n ?  İşte  Al-

n  Genelde çeviriler, ayetin bu bölümünü geçmiş zamanda çevirmeyi yeğlemektedirler. Ancak, Esed, ez-Za- 
mahşeri ve er-Râzi'ye dayanarak, ayete gelecek zaman anlamı vermeyi yeğlemektedir. Bize göre de bağ
lam. bu anlama daha uygundur. Farkın daha İyi görülebilmesi İçin yaygın çeviri örmeklerinden birini su
nuyoruz: “...Allah bize yol gösterseydi biz de size yol gösterirdik.’
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lah , d ü şü n ü p  taş ın m aları için  in sa n 
la ra  böyle ö rnek ler sunm ak tad ır.

26. Kötü b ir  sözün  örneği ise, kö 
k ü n d en  koparılm ış o lan  ve b u  yüz
den  de dikili d u ram ay an  kö tü  b ir 
ağaçtır.

27. İşte  Allah, inan an la rı, hem  d ü n 
y a  h ay a tın d a  hem  de ah ire tte  değiş
m eyecek o lan  b ir  sözle güçlendirir. 
Allah, zalim leri ise, saptırır; çü n k ü  
Allah, dilediğini yapar.

28-29. A llah’ın  n im etine  n ankörlük le  
karşılık  verenleri ve böylece halk ları
n ı yıkım  y u rd u n a  sü rük leyen leri gör
m üyor m u su n ?  O y u rt, girecekleri 
cehennem dir. O n e  k ö tü  b ir  yerdir!

30. O nlar, [insan lan l Allah'ın yo lun 
d an  sap tırm ak  için, A llah’a  eşler 
koşm uşlard ı. İO halde onlara) de ki; 
“Şimdilik d ü n y a  nim etlerinden y a
rarlan ın ; ç ü n k ü  so n u n d a  varacağı
nız yer a te ş  olacaktır."

İbrahim Sûresi. Cüz 13, Süre 14

31. [Ey Peygam ber] İn a n a n  k u llan m a , hiçbir 
a lışverişin  ve d o stlu ğ u n  olm ayacağı b ir  gün  
gelm eden önce, nam azların ı kılm aların ı ve 
k en d ile r in e  rız ık  o la ra k  verd ik lerim izden  
[başk a lan  için  de] gizli ve aç ık  o la rak  h a rc a 
m aların ı söyle!

32-34. Gökleri ve y ery ü zü n ü  y a ra ta n , gökten 
yağ m u r ind irip  o n u n la  siz in  için  rızık o larak  
ü rü n le r  b itiren , b uyruğuy la  denizde sey re t
m ek  üzere gem ileri hizm etinize su n a n  ve 
a k a rsu la rı em rinize am ad e  k ılan , [yörüngele
rinde] düzen li b ir  b içim de [seyreden] g üneş 
ile ayı, gece ile g ü n d ü zü  hizm etinize s u n a n  ve
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size her istediğinizi veren Allah’tır. Bu yüzden 
Allah’ın nimetlerini saymağa kalkışsanız, on- 
lan saymakla bitiremezsiniz. Bütün bunlara 
rağmen insan yine de çok zalimdir ve nan
kördür.

35-36. Hani bir zam anlar İbrahim [Rabbinej: 
“Ey Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl! Beni ve 
oğullanmı putlara ibadet etm ekten koru; 
çünkü, onlar, ey Rabbim, insanların birçoğu
nu saptırdılar. O halde kim bana uyacak 
olursa, kuşkusuz ki, o, bendendir. B ununla 
birlikte kim bana karşı gelecek olursa, k u ş
kusuz ki, Sen, çok bağışlayan, çok müşfik 
olansın!"

37. “Ey Rabbimiz! Çocuklarım dan 
bir bölüm ünü, nam azı kılm aları için, 
tanm a elverişli olmayan bir vadiye. 
Senin Kutsal Evi’n in  yakınına yerleş
tirmiş bulunuyorum . Ey Rabbimiz! 
O halde, insanlardan bir bölüm ünün 
gönüllerini onlara doğru yönelt ve 
onları ürünlerle nzıklandır ki, [Sana] 
şükretsinler!”

38. “Ey Rabbimiz! Sen, kuşkusuz, 
bizim gizlediğimizi de açığa vurduğu
muzu da bilirsin; çünkü  ne yeryü
zünde ne de gökte hiçbir şey Allah’a 
gizli kalmaz.”

39-41. “Övgü; yaşlılığıma rağm en, 
bana yine de İsmail’i ve İshak’ı veren 
Allah’adır; çünkü  Rabbim, duayı çok 
iyi işitendir. Ey Rabbim! Beni ve ço
cuklarımı namazı k ılanlardan eyle! 
Ey Rabbimiz! O halde duam ı kabul 
eyle! Ey Rabbimiz! Hesabın görülece
ği gün, beni, anam ı, babam ı ve b ü 
tün  inananları bağışla!” diyerek dua 
etmişti.

42-43. Sakın Allah'ın, zalimlerin yap
tıklarından habersiz olduğunu san 
ma; çünkü O, onlara, gözlerin korku
dan dışan fırlayacağı bir güne kadar 
süre tanımaktadır. O gün onlar, baş-
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lan [bir çıkış yolu ararcasma] yukan 
kalkık, gözleri [gördükleri manzara
nın dehşetinden dolayı] kendilerini 
bile göremez bir halde, kalpleri de 
bomboş bir şekilde [ne yaptıklarını 
bilmeden! oraya buraya koşup dura
caklardır.

44-45. [Ey peygamber!] Bu yüzden 
insanlan, başlanna azabın geleceği 
gün konusunda uyar; çünkü o gün, 
[içlerinden] zalim olanlan: “Ey Rab- 
bimiz! Bize çok kısa bir süre daha 
ver ki, çağnna karşılık verelim ve el
çilere uyalım!” diyeceklerdir. [Bunun 
üzerine Allah onlara]: "[Ama niçin?] 
Siz, önceleri, sonunuzun gelmeyece
ğine and içmemiş miydiniz? Üstelik 
siz de [bir zamanlar] kendilerine zul
medenlerin yerlerinde oturmuştu
nuz. Onlara nasıl davrandığımız size 
açıklanmıştı. Biz, size örnekler ver
miştik.” [diyerek karşılık verecektir],

46. Gerçekten de onlar, planlarını 
yapmışlardı. Planlan dağlan yerin
den oynatacak kadar güçlü olsaydı 
da [yine de değişen bir şey olmazdı]; 
çünkü planlan Allah'ın bilgisindeydi.

47. O halde, sen sakın Allah'ın elçile
rine vermiş olduğu sözünden dönece
ğini sanma! Çünkü Allah, çok güçlü 
olan, [kötülerden] intikam alandır.

48-50. [Gerçekten de Allah,] yerin 
başka bir yere, göklerin de başka 
göklere dönüşeceği ve bütün insan
ların, var olan her şeyin üzerinde 
mutlak egemenliği bulunan tek bir 
Allah'ın huzurunda görünecekleri
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gün, [sözünü gerçekleştirmiş olacaktır.) O 
gün bütün suçlulan, zincirlere vurulmuş ola
rak göreceksin! Giysileri ise katrandan ola
caktır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir.

51. IBütün bunlar], Allah’ın herkese [dünya
da iken] kazandıklarının karşılığını vermesi 
içindir. Gerçekten de Allah, hesabı çok çabuk 
görendir.

52. Bu, bütün insanlara [indirilmiş olan] bir 
bildiridir. O halde, onlar, onunla uyarılsın
lar!73 O’nun tek bir Tann olduğunu bilsinler 
ve akıl sahipleri de düşünüp taşınsınlar!

73 Ayeti şu  şekilde çevirmek de mümkündür: “Bu; kendisiyle uyarılmaları, O’nun tek bir tann olduğunu bil
meleri ve akıl sahiplerinin düşünüp taşuvnalan için İnsanlara {indirilmiş olan) bir bildiridir.
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15. HİCR SÛRESİ 
[Mekke’de İnmiştir ve 

99 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

1-3. Elif, Lâm, Râ. Bunlar, kitabın ve [gerçe
ği] apaçık bir biçimde ortaya koyan Kur’an’ın 
ayetleridir. Bu yüzden [gerçeği] inkar edenler, 
zaman zaman “Keşke kendimizi Allah’a tes
lim etseydik!" diye temennide bulunmaktan 
[kendilerini alamamaktadırlar],O halde onla- 
n kendi başlarına bırak ki, yesinler, eğlensin
ler, boş umutlan onlan oyalaya dursun! 
Çünkü onlar, yakında [gerçeği] anlayacaklar
dır.

4-5. Biz, hiçbir kenti, [kendine ger
çeği önceden açıklayan] bir kitabı 
bildirmeden yok etmiş değilizdir. 
[Bununla birlikte şu gerçeği hiçbir 
zaman hatınnızdan çıkarmayın ki], 
hiçbir halk [kendisi için] belirlenmiş 
olan süreyi ne öne alabilir ne de er
teleyebilir.

6-7. [Gerçeği inkar edenler Peygam- 
ber’e]: “Ey kendisine [sözüm ona] 
uyan indirilen! Sen gerçekten de de
lisin! Söylediklerin doğru ise, bize 
melekleri getirsene!” demektedirler.

8. Biz, melekleri, ancak haklı gerek
çeler üzerine göndeririz. [Eğer, Biz, 
onlara melekleri göndermiş olsay
dık], o zaman [inkar edenlere] hiçbir 
şekilde süre verilmezdi.

9. Kuşkusuz, bu uyanyı aşama aşa
ma indiren Biziz: Bu yüzden onu 
[her türlü tahriften] koruyacak olan 
da Biziz!

10-13. Andolsun ki, Biz, senden ön
ce de eski halklara [elçiler] gönder
miştik. Onlara hiçbir elçi gelmemiş
tir ki, onu alaya almamış olsunlar! 
Böylece Biz, bu alay etme hasletini, 
suç işleyenlerin kalplerine sokarız. 
Böylece onlar, öncekilerin başma ge
lenlere rağmen yine de ona inanmaz
lar.

14-15. Eğer onlara göğe doğru bir 
kapı açsaydık ve böylece onlar da 
oradan göğe çıkıp dursalardı bile yi
ne de: “Kuşkusuz gözlerimiz büyü
lendi. Evet, evet... Biz, gerçekten de 
büyülenmişiz!” derlerdi.
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14- ıs  Aodotsun k t  Biz. gökte yıldız
lar yaratmış. böylaee onu seyreden
ler için süslemiş ve onu her kovul
muş şeytandan korumuştuk. Bu
nunla terfikte şeytanlar içinden ku
lak htrsızhğına kalkışacak olan olur
sa. o taktirde, parlak bir ateş alevi 
fonu engeütmek için derhal] onu iz
lemeye koyulur.

15- 20 Yere gelince; Biz onu yaymış, 
üzerine sabit dağlar yerleştirmiş ve 
orada her şeşi ölçülü bir biçimde bi
tirmiştik. böyiece Biz. orada hem si
zin hem de beslenmelerinde sizin yü
kümlü olmadıklannız için yaşama 
imkanları sağlamıştık.

21. Vsr olan hiçbir şey yoktur ki, 
kaynaâ- Btarm yanımızda olmasm! 
Bunıın’a  birlikte Biz, onu ancak belli 
bir ölçü doğrultusunda indirmekteyiz.

22-23 Biz, (bitkileri] döllendirmek 
üzere rüzgarlar göndermekte, susuz
luğunuzu gidermek için gökten yağ
m ur indirmekleyiz; çünkü onun kay
nağını etinde tutan siz değilsinizdir; 
çünkü hayatı sürdüren ve ölümü 
gerçekleştiren sadece Biziz. (Her şey 
yok okluktan sonra] kalacak olan da 
sadece Bizfc!

24- 2S Andolsun ki. biz, sizden önce 
gelmiş olanları da sizden sonra gele
cek oianian da bdmekteyiz. Kuşku
suz. (kıyamet gûnündel onları topla
yacak olan O'dur Gerçekten de O, 
çok MJgr olan, çok iyi bilendir.

25- 27 AndoUun ki, biz, inşam, ses 
çıkaran bir balçıkları, şekil verilebi-

,w

len kara balçıktan yaratmıştık. Cinler*: 2*.;.- - 
ce. Biz onları, daha önceleri kavurucu - 
ten yaratmıştık.

28-29. Hani bir zamanlar Rabbin meleklere 
"Ben, ses çıkaran bir balçıktan, şekil venie:,;- 
len kara balçıktan bir insan yaratacağın, 
onu tam anlamıyla şekillendirip ona P ,- 
hum’dan üfleyeceğim zaman, önünde yere 
kapanarak onu selamlayın!" demişti.

30-31. Bunun üzerine melekler, İblis dışında, 
hep birden önünde yere kapanarak onu se- 
lamlamışlardı; çünkü o, onun önünde vere 
kapananlarla birlikte olmayı reddetmişti.
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32. 0  zaman Allah, [ona]: “Ey İblis! Niçin 
onun önünde yere kapananlarla  birlikte ol
madın?" diye sordu.

33. İblis ise: “Ben, ses çıkaran, şekil verilebi
len kara bir balçıktan yarattığın b ir insan 
önünde yere kapanacak değilim.” diyerek 
karşılık vermişti.

34-35. Allah, (ona): “[Mademki öyle, o halde 
derhal] çık buradan: çünkü  sen  b undan  böy
le artık [ilahi makamdan] kovulm uş birisin! 
Bu yüzden hesap gününe dek, hep lanetli k a
lacaksın!” buyurm uştu.

36. Bunun üzerine İblis [O'na]: “Ey Rabbim! 
0  halde, tekrar dirilecekleri güne dek, bana 
süre tam!" demişti.

37-38. Allah da [ona]: “Pekala, o hal
de sen, zamanı lancak Benim tara
fımdan] bilinen bir güne kadar m üh
let verilenlerdensin!” diyerek karşılık 
vermişti.

39-40. İblis de [O’na]: “Ey Rabbim! 
Madem ki, beni azdırdın, o halde ben 
de onların yeryüzünde [yapmış olduk
ları bütün kötülükleri] onlara m utla
ka güzel göstereceğim ve böylece on
ların -içinden ihlaslı olan kulların dı
şında- hepsini azdıracağım!” demişti.

41-44. Allah da [ona]: “İşte, Benim 
nazarımda doğru yol budur; çünkü 
senin, sana uyan azgınlar dışında, 
kullarım üzerinde hiçbir gücün yok
tur. Onların hepsine vadedilen ce
hennemdir. Onun yedi kapısı vardır 
ve o kapıların her birinden girecek 
olan belli bir grup olacaktır.” demişti.

45-46. Allah bilincini içlerinde canlı 
tu tan la ra  gelince: onlar, cennetlerde 
ve p ınar baş la rın d a  o lacak lard ır. 
[Oralara girm eden önce onlara]: 
“O ralara güven içinde selam etle gi
rin!” denilecektir.

47-48. Biz, (o zaman] onların  kalple
rinden kin ve nefret [gibi h er tü rlü  
kötü düşünceleri] çıkaracağız. Böyle
ce onlar, kardeşler o larak  sevinç 
içinde tah tla r üzerinde karşı karşıya 
oturacaklardır. Artık onlar, o ralarda 
asla yorulm ayacaklardır ve o ralar
dan da çıkarılm ayacaklardır.

49-50. [Ey Peygamber!] Benim, çok 
bağışlayan, çok m üşfik o lduğum u ve 
azabımın da gerçekten çok acı veren 
b ir azap olduğunu ku llanm a haber 
ver!

51-52. O nlara İbrahim ’in konuklan- 
nı da  anlat. Hani melekler, yanm a 
vardıklarında, ona: “Selam!" demiş-
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lerdi. [O zaman] o, [onlara]: “Biz, ger
çekten de sizden korkuyoruz.” diye 
karşılık vermişti.

53. [Bunun üzerine melekler ona:] 
“Sakın korkma; çünkü biz, sana, çok 
bilgili olacak olan bir oğlan çocuğu 
müjdeliyoruz!" demişlerdi.

54. (O da onlara:] “Yaşlanmış olma
m a rağmen mi bana müjde veriyor
sunuz? O halde neye dayanarak ba
na  müjde veriyorsunuz?" demişti.

55. [Onlar da ona:] “Biz sana hakka 
dayanarak müjde veriyoruz; o halde 
sakın, um utsuzluğa düşenlerden ol
ma!” diyerek karşılık vermişlerdi.

56. [Bunun üzerine o da:] “Rabbinin 
rahm etinden sapkınlardan başka 
kim um ut keser ki...?” demişti.

57. O, [elçilere]: “Ey elçiler! O halde 
göreviniz nedir?” diyerek sormuştu.

58-60. Onlar da: “Biz, Lut’un ailesi 
dışında, suç işleyen bir halkı [yok et
mek üzere] gönderilmiş bulunuyo
ruz. Gerçekten de Biz, eşi dışında 
Lut ailesinin hepsini kurtaracağız; 
çünkü Biz, onun [suçlularla birlikte] 
kalanlardan olmasını kararlaştırmış 
bulunuyoruz.” demişlerdi.

6 1 -6 2 . Elçiler, Lut’un  ailesinin bu
lunduğu [eve] geldiğinde, [Lut onla
ra:] “Siz [buralarda] tanınm ayan 
kimselersiniz.” demişti.

63-65. [Bunun üzerine melekler 
ona:] “Gerçek şudur ki. Biz, sana 
[günaha batmış olanların] kuşku ko
nusu ettikleri [azabı] gerçekleştir
mek üzere gelmiş bulunuyoruz. Biz, 
gerçekleşecek olan [o azabı] sana ge
tirmiş bulunuyoruz; çünkü Biz, ger
çekten de doğruyu söyleyenlerdeniz! 
O halde, sen, gecenin bir vaktinde 
aileni yola çıkar ve sen de arkaların
dan onlan izle; ancak sizden hiç

JS\

kimse ardına dönüp bakmasın! Size söylenen 
yere doğru yürüyün!" demişlerdi.

66. Böylece Biz, [elçilerimiz vasıtasıy la ] L ut'a  
şu  buyruğu bildirmiştik: “Sabaha doğru bu 
[günaha batmışlarını kökü kesilmiş olacaktır.”

67. Kent halkı, [güzel yüzlü elçilerin geldik
lerini duyduğunda] sevinerek Lut’u n  yanma 
gelmişlerdi.

68-69. [Lut da onlara:] “Bunlar, benim ko- 
nuklanmdır. O halde sakın beni utandırma
yın! Ama Allah'ın bilincinde olun ve beni rezil 
etmeyin!” diyerek haykırmıştı.

70. Onlar da [ona]: “Biz, senin, elâlemin işi
ne karışmanı yasaklamamış mıydık?” diyerek 
karşılık vermişlerdi.
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71. IBunun üzerine Lut, onlara:) “İşte bur 
lar, benim kızlanmdır; illa da bir şey yapaca 
iseniz, [onlara yapın]!” demişti.

kü o kentler, bugün bile var olan bir 
yolun üzerinde bulunmaktadırlar

77. Gerçekten de bu olanlarda, ina
nanlar için çıkarılacak dersler var
dır!

78-79. Gerçekten de Eyke halkı da 
zalim kimselerdi. Bu yüzden Biz. on
lardan öç almıştık. Her iki kentten 
[geriye kalanlar], hâlâ işlek bir yol 
üzerindedir.

80-84. Andolsun ki, Hicr halkı da elçi
leri yalanlamıştı. Biz, onlara, ayetleri
mizi vermiştik: ancak onlar, onlardan 
yüz çevirmişlerdi. Onlar, dağlan oya
rak oralarda kendilerine güven içinde 
yaşayacaklan evler yapıyorlardı. (An
cak bütün bunlar, onlara hiçbir yarar 
sağlayamamıştı]; çünkü, sabaha doğ
ru [korkunç] bir ses, onlan yakalayı- 
vermişti. Böylece kazandıktan, kendi
lerine hiçbir yarar sağlamamıştı.

85-86. Biz, gökleri, yeri ve her ikisi 
arasında bulunanları ancak gerçek 
bir planı göz önünde bulundurarak  
yaratmışızdır. Kıyamet anı m utlaka 
gelecektir. [Ey peygamber!] O halde, 
sen, [sana karşı yapılan kötülükleri] 
güzelce bir şekilde affet! Gerçekten 
de Rabbtn, çok iyi yaratan, çok iyi bi
lendir.

72. [Ancak elçiler] “[Ey Lut!] Hayatın üzerine 
yemin ederiz ki, onlar: [seni dinleyecek du
rumda değillerdir]; çünkü onlar, [şehvettenl 
kendilerinden geçmiş, [bu yüzden de ondan 
başka bir şey] düşünemez bir durum a gelmiş 
bulunmaktadırlar." demişlerdi.

73-74. Bunun üzerine, güneş üzerlerine do
ğarken, korkunç bir ses, onlan yakalayıver- 
mlşti. Gerçekten de Biz, onlann üzerlerine 
taşlaşmış çamurlar yağdırmış ve böylece [gü
nahkar kentlerin] altını üstüne getirmiştik.

75-76. Kuşkusuz, bu olanlarda, ayetleri oku
yabilenler için, çıkanlacak dersler vardır; çün-

87-89. Andolsun ki, Biz sana, tek
rarlanan yediyi ve çok büyük 
Kur’an’ı verdik. O halde sen, onlar
dan bir kısmına verdiğimiz nimetlere 
gözünü dikme ve onlar için de üzül
me! Ancak, inananlara [şefkat] ka
natlarım indir ve: “Kuşkusuz, ben. 
[Allah tarafından vadedilmiş olan] 
apaçık bir uyarıcıyım." de!

90-91. Gerçekten de Biz, senden ön
cekilere de [kutsal kitapl indirmiştik;
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ancak, onlar, (bir kısmına inanmak 
bir kısmım da inkar etmek suretiy- 
lej. onu parçalara ayırmışlardı. On
lar, şimdi de [aynı şekilde davrana
rak] K uran ı geçersiz kılmaya çalış
maktadırlar.74

92-93. Rabbine andolsun ki, Biz, 
yapmış olduklarından dolayı onların 
hepsini hesaba çekeceğiz!

94-96. Sana buyrulanı açıkça bildir 
ve Allah'a ortak koçanlardan uzak 
dur, çünkü Biz, [sana indirilenle] 
alay edenlere ve Allah ile birlikte 
başka tanrı edinenlere karşı sana 
yeteriz. Onlar, yakında [gerçeği] tanı
yacaklardır.

97-99. Kuşkusuz Biz, onların söyle
diklerinden dolayı göğsünün daraldı
ğım biliyoruz. O halde, Rabbini öve
rek teşbih et, secde edenlerden ol ve 
ölünceye dek Allah’a ibadet et!

16. NAHL SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

128 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

N ahl S û re s i o,-, ,
' C uz  14. S û re  16

1. Allah'ın buyruğu gelmek üzere
dir; o halde onun gelmesi konusun
da aceleci davranmayın! Yücelerin 
yücesi olan Allah, onların ortak koş
tuklarından münezzehtir, andır!

2. Allah, kendi buyruğuyla, kulların
dan dilediğine, melekleri ruhla; “[İn- 
sanlan) Ben’den başka tann olmadığı 
konusunda uyarın! O halde. Benim 
bilincimde olun!" diyerek indirir.

3. O, gökleri ve yeri gerçek [bir 
plan] doğrultusunda yaratmıştır. O,

onlann kendine koştukları ortaklardan yü
cedir!

4. O, inşam bir nutfeden yaratmıştır. Ama 
bir de bakarsın ki o, [çok geçmeden], düşün
me ve tartışma yeteneğine sahip bir insan 
haline gelivermiştir!

5-7. Allah, hayvanlan da yaratmıştır. Onlar
da sizi soğuğa karşı koruyacak şeyler ve [da
ha bir çok] yarar vardır. Aynca, yiyeceğinizi 
de onlardan sağlarsınız. Akşamlan onlan 
yerlerine koyduğunuzda ve sabahlan da ot
laklara saldığınızda onlarda bir güzellik bu-

74 Söz konusu  ayetler, k ısa  olm aları nedeniyle, zor an laşılan  ayetlerdir. Bu yüzden, çevirilerin farklı olm a
sı doğaldır: “Nitekim Biz, (Kurarı't) tasımlara ayıranlara azabı indirmiş izdir. Onlar, Kur'an'ı bölüp ayıran
lardır.' "Tıpkı o bölücülere (veya and İçenlere) indirdiğimiz gibi (sizin) başın ıza da azab indiririz). Onlar ki 
Kur’an 'ı bölük bölük ettiler.'
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ıo-ll. Size gökten su indiren O’dur. 
İçeceğiniz su oradandır. Hayvanları
nızı otlattığınız bitkiler de o su saye
sinde yetişir. Yine Allah, o su ile si
zin için ekin, zeytin, hurma, üzüm ve 
her türlü meyve yetiştirir. Gerçekten 
de bütün bunlarda düşünenler için 
bir ibret vardır.

12. O, gece ile gündüzü, güneş ile 
ayı hizmetinize sunmuştur. Yıldızlar 
da O’nun buyruğuna boyun eğmiş
lerdir. Kuşkusuz, bütün bunlarda,

, _ . . . . . . . .  , aklını kullananlar için ibretler var-
lursunuz. Onlar, ancak büyük zorluklarla
ulaşabileceğiniz yerlere yüklerinizi taşırlar. dır‘
Gerçekten de Rabbiniz çok şefkatli davranan, 13. O’nun yeryüzünde sizin için 
çok müşfik olandır! rengarenk yarattıklarında da öğüt

8. Aynı şekilde binmeniz ve süs [hayvanı alanlar için bir ibret vardır,
edinmenizi için atlan, katırlan ve merkepleri 14 içinde taze et yemeniz ve takın_ 
de yaratmış olan O’dur. O, [henüz! bilmediği- dlğmız süs eşyasmı çıkarmanız için 
niz [daha| nicelerini yaratacaktır. denizi de emrinize amade kılan

9. [İşte yaratıcınız olduğu içindir ki], size O’dur. Böylece sen, gemilerin, denizi
doğru yolu göstermek sadece Allah’a aittir; yararak seyrettiklerini görürsün, 
çünkü yolların içinde eğri olan da vardır. Bu- Bütün bunlar, O’nun lütfunu ara- 
nunla birlikte Allah dileseydi, hepinizi doğru manız ve [bundan dolayı da O’na] 
yola ulaştırırdı. şükretmeniz içindir.
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15-16. O, sizi sarsmaması için yer
yüzünde sabit dağlar yerleştirmiştir. 
[Orada] ırmaklar ve dilediğiniz yere 
şaşırmadan gidebilmeniz için yollar 
ve daha bir çok yol gösterici alamet
ler yaratmıştır. Nitekim onlar, yıldız
larla da yollarını bulmaktadırlar.

17. Hiç yaratan, yaratmayan gibi 
olur mu? O halde, hâlâ düşünmeye
cek misiniz?

18-19. Allah'ın nimetlerini saymağa 
kalkışsanız, [onları] sayamazsınız. 
Kuşkusuz, Allah, çok bağışlayan, 
çok müşfik olandır. Gerçekten de Al
lah, gizlediklerinizi de açığa vurduk
larınızı da bilmektedir.

20-21. Allah dışmda çağırdıklarınıza 
gelince, onlar, hiçbir şey yaratamaz
lar; çünkü onların kendileri yaratıl
mışlardır. Onlar, ölüdürler, diri de
ğildirler. Hatta onlar, ne zaman diri
leceklerini bile bilmezler.

22. Tanrınız, tek bir tanrıdır. Bu
nunla birlikte, ahirete inanmayanla
rın kalpleri, büyüklük taslamaların
dan dolayı, [bu gerçeği] inkar etmek
tedir.

23-24, Allah, kuşkusuz, gizledikleri
nizi de açığa vurduğunuzu da bil-

Nahl Sûre-ti -ures'. C UZ 14. Sûre 16

inektedir. O, büyüklük taslayanlan sevmez. 
Onlara: “Rabbiniz ne indirdi?” diye soruldu
ğunda, onlar: “Öncekilerin masallan..." diye
rek karşılık verirler.

25. Onlar, [bu sözleri] kıyamet günü, kendi 
günahlarım tam olarak, bilgisizce saptırdık
ları kimselerin günahlarının da bir kısırımı 
yüklenmek için söylemektedirler.

26. Kendilerinden öncekiler de bir takım kö
tü planlar yapmışlardı. Ancak, Allah, binala
rım temellerinden yıkmıştı; öyle ki, çatısı 
üzerlerine çöküvermişti. Böylece azap, onlara 
farkına varamadıktan bir yerden gelivermişti.
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27-29. Sonra, kıyamet günü Allah, onlan 
aşağılayacak ve [onlara]: “Uğurlarında [bana] 
karşı gelmiş olduğunuz ortaklarım nerede!” 
diye soracaktır. Kendilerine ilim verilmiş 
olanlar ise: “Bugün aşağılanma ve kötülük 
inkar edenleredir!” diyeceklerdir. Ancak, on
lar, -melekler, kendilerine haksızlık yaptıkla- 
n bir sırada canlarım alırlarken bile-: “Biz, 
hiçbir kötülük yapmıyorduk.” diyerek teslim 
[bayrağım] çekeceklerdir. [Ama onlara]: “Ha
yır, hayır, [sizler gerçeği söylemiyorsunuz]; 
çünkü Allah, sizin yapmış olduklarınızı çok 
iyi bilendir. O halde içinde sürekli olarak ka
lacağınız cehenneme, kapılarından girin! Bü

yüklük taslayanlann yeri ne kötü
dür!" [diyerek karşılık verilecektir],

30-32. Allah bilincini içlerinde canlı 
tutanlara gelince: onlara: “Rabbiniz 
ne indirdi?” diye sorulduğunda on
lar: “İyilik...” diyeceklerdir. Bu dün
yada, iyilik yapanları güzellikler bek
lemektedir. Ancak ahiret yurdu ise 
daha hayırlıdır. Allah bilincini içle
rinde canlı tutanların yurdu ne gü
zeldir! Orası, girecekleri, altlarından 
ırmakların akacağı adn cennetleri
dir. Onlar, orada sürekli kalacaklar
dır. Orada onların diledikleri her 
şeyleri olacaktır. İşte Allah, kendi bi
lincinde olanları böylece ödüllendi
rir. Melekler, onların canlarını terte
miz kimseler olarak alırlarken, [onla
ra]: “Banş ve esenlik size! [Dünyada 
iken] yapmış olduklarınızdan dolayı 
cennete girin!” diyeceklerdir.

33-34. [Gerçeği inkar edenler], an
cak, kendilerine meleklerin gelmesi
ni ya da Rabb’inin buyruğunun gel
mesini mi beklemektedirler. Onlar
dan öncekiler de böyle davranmışlar
dı. [Bu yüzden yapmış oldukları kö
tülüklerden dolayı inkar edenleri ce
zalandırırken] Allah, onlara zulmet- 
memişti; ama onlar, bizzat kendileri
ne zulmetmişlerdi. Böylece, yapmış 
oldukları kötülükler, kendi başlarına 
gelmişti ve alay konusu yaptıkları 
[azap], kendilerini kuşatıvermişti.
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35. Allah’a ortak koşanlar: “Eğer Al
lah dileseydi, ne biz ne de atalarımız, 
O’nun dışmda bir şeye ibadet eder
dik ve O’nun [buyruğu] olmadan bir 
şeyi haram kılardık.” demektedirler. 
Kendilerinden öncekiler de aynı şe
kilde davranmışlardı. O halde elçile
re düşen, [kendilerine bildirileni] çok 
açık bir şekilde [bildirmekten] sun
maktan başka nedir ki...?

36. Andolsun ki, Biz, her halka: “Al
lah’a ibadet edin ve tağuttan uzak 
durun!" demesi için bir elçi gönder
mişizdir. Onların içinde Allah’ın doğ
ru yola ulaştırdığı kimseler vardı. 
Bununla birlikte, onların içinde, sa
pıklığı hak etmiş olanlar da vardı. O 
halde yeryüzünde dolaşın ve [Allah 
elçilerini] yalanlayanların sonlarının 
ne olduğunu bir görün!

37. [Ey peygamber!] Sen istediğin 
kadar, [inkar edenlerin] doğru yola 
ulaşmalarım dile, [değişen bir şey ol
maz]; çünkü Allah, saptırdıklarını 
asla doğru yola ulaştırmaz. [Kıyamet 
gününde] onların kendilerine yardım 
edecek yardımcıları da olmayacaktır.

38-39. Onlar: “Allah ölen bir kimseyi 
diriltmeyecektir.” diye olanca güçle
riyle AUah adm a and içmektedirler. 
Hayır, hayır, gerçek şudur ki, bu, Al
lah'ın gerçekleşmesini bizzat kendi
sinin üstlendiği bir sözdür. Ancak 
insanların çoğu, bu gerçeği büme- 
mektedir. [İşte bu söz gereğidir ki, 
Allah onları], haklarında ayrılığa 
düştükleri konulan onlara açıklığa 
kavuşturm ak ve [öldükten sonra di- 75
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riltileceklerini] inkar edenlerin de yalancı ol
duklarım bümeleri için [diriltecektir].

40. Biz, bir şeyin olmasım düediğimizde, ona 
sözümüz: “Ol!” dememizdir. O da hemen olu-

41-42. Zulme uğradıktan sonra, Allah uğrun
da hicret edenlere gelince, Biz, onlan, bu 
dünyada güzel bir biçimde yerleştireceğiz. 
Ahir et ödülü ise daha büyüktür. Eğer [inkar 
edenler], Rablerine güvendikleri için, güçlük
lere göğüs gerenleri bir anlayabilselerdi, [on
lar da inanırlardı].71

75 Söz konusu ayetin failini İnananlar olarak benimseyenler de vardır. Buna göre çeviri şöyle olmaktadır: 
‘Eğer bilirlerse ahiretln ödülü elbette daha büyüktür."
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43-44. [Ey Muhammedi] Biz, senden önce de 
ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri [el
çi olarak] göndermişizdir. Eğer bilmiyorsanız, 
[sizden önceki] kitap ehline sorun! [Gerçek
ten de Biz, onları da] mucizelerle ve kitaplar
la [göndermiştik]. Biz, [şimdi de], insanlara, 
kendilerine indirileni açıklaman ve onların da 
düşünüp taşınmaları için bu zikri indirmiş 
bulunuyoruz.

45-47. Kötü planlar yapanlar, Allah’ın kendi
lerini yere geçirmeyeceğinden ya da kendile
rine azabm, farkına varmadıkları bir yerden 
gelmeyeceğinden ya da Allah'ın onlan, -ken
dini engelleyemeden- gezip dolaştıkları bir sı

rada cezalandırmayacağından ya da 
Allah'ın onlan yavaş yavaş tüketerek 
cezalandırmayacağından güvende 
midirler? Bununla birlikte [şu gerçe
ği hiçbir zaman unutmayın ki], Al
lah, çok şefkatli davranan, çok müş
fik olandır.

48. Onlar, Allah’ın yarattığı şeylerin 
gölgelerinin, nasıl, tevazu içinde Al
lah’a secde etmek üzere sağa sola 
döndüklerini görmüyorlar mı?

49-50. Göklerde ve yeıyüzünde bu
lunan her türlü canlı ve melekler, 
büyüklük taslamadan Allah’a secde 
ederler; çünkü onlar, üstlerinde bu
lunan Rablerinden korkarlar ve ken
dilerine buyrulanı yaparlar.

51. Allah: “İki tann edinmeyin; çün
kü O, tek bir tanrıdır. O halde sade
ce Ben’den korkun!” demiştir.

52. Göklerde ve yerde olan her şey 
[sadece] O’nundur. Din de [sadece] 
O’nundur. O halde Allah’tan başka
sına mı saygı göstereceksiniz?

53-55. Elinizde ne nimet varsa hepsi 
Allah’tandır. Bununla birlikte dara 
düştüğünüzde, hemen O’na yalvarır
sınız. Ama, O, sizi bir dardan kurtar
maya görsün, hemen içinizden bir 
grup rablerine ortak koşmaya kalkı
şır. [Böyle davranmakla] onlar, ken
dilerine vermiş olduğumuz nimetlere
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43-44. [Ey Muhammedi] Biz, senden önce de 
ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri [el
çi olarak] göndermişizdir. Eğer bilmiyorsanız, 
[sizden önceki] kitap ehline sorun! [Gerçek
ten de Biz, onları da] mucizelerle ve kitaplar
la [göndermiştik]. Biz, [şimdi de], insanlara, 
kendilerine indirileni açıklaman ve onların da 
düşünüp taşınmaları için bu zikri indirmiş 
bulunuyoruz.

45-47. Kötü planlar yapanlar, Allah’ın kendi
lerini yere geçirmeyeceğinden ya da kendile
rine azabm, farkına varmadıkları bir yerden 
gelmeyeceğinden ya da Allah'ın onlan, -ken
dini engelleyemeden- gezip dolaştıkları bir sı

rada cezalandırmayacağından ya da 
Allah'ın onlan yavaş yavaş tüketerek 
cezalandırmayacağından güvende 
midirler? Bununla birlikte [şu gerçe
ği hiçbir zaman unutmayın ki], Al
lah, çok şefkatli davranan, çok müş
fik olandır.

48. Onlar, Allah’ın yarattığı şeylerin 
gölgelerinin, nasıl, tevazu içinde Al
lah’a secde etmek üzere sağa sola 
döndüklerini görmüyorlar mı?

49-50. Göklerde ve yeryüzünde bu
lunan her türlü canlı ve melekler, 
büyüklük taslamadan Allah’a secde 
ederler; çünkü onlar, üstlerinde bu
lunan Rablerinden korkarlar ve ken
dilerine buyrulam yaparlar.

51. Allah: “İki tanrı edinmeyin; çün
kü O, tek bir tanrıdır. O halde sade
ce Ben’den korkun!” demiştir.

52. Göklerde ve yerde olan her şey 
[sadece] O’nundur. Din de [sadece] 
O’nundur. O halde Allah’tan başka
sına mı saygı göstereceksiniz?

53-55. Elinizde ne nimet varsa hepsi 
Allah’tandır. Bununla birlikte dara 
düştüğünüzde, hemen O’na yalvarır
sınız. Ama, O, sizi bir dardan kurtar
maya görsün, hemen içinizden bir 
grup rablerine ortak koşmaya kalkı
şır. [Böyle davranmakla] onlar, ken
dilerine vermiş olduğumuz nimetlere



nankörlük  etm iş o lurlar. Bir sü re  
d ah a  b u  nim etlerden yararlarım  b a 
kalım! N asılsa yak ında {gerçeği] öğ
reneceksiniz!

56. O nlar. Bizim kendilerine rm k  
o larak  verdiklerim izden, ne o lduğu
nu  bilm edikleri birtakım  varlıklara 
pay ayırm aktadırlar. A llah'a andol- 
su n  ki. siz. u ydu rduğunuz [bu] y a 
lan la rdan  dolayı m u tlaka  sorguya 
çekileceksiniz!

57-59. Böylece onlar. A llah'a -b u  tü r  
şeylerden m ünezzeh olduğu halde- 
vine kızlar isnad  etm ektedirler. B u 
n u n la  birlikte onlar, kendileri için 
arzuladıkları [erkekleri] seçm ektedir
ler. B u yüzden on la rdan  birine, kızı 
olduğu haber verildiğinde, öfkelenir, 
yüzü kapkara  kesilir. Kendisine veri
len  h ab erin  kö tü lü ğ ü n d en  d o la n  
halk ından  gizlenir ve [yapacağı işe 
k ara r verm ek için kendi kendisiyle 
hesaplaşır]. Şimdi o. m aruz kalacağı 
u tan ç  ve aşağılanm a p ah asın a  onu 
koruyacak m ıdır ya da [m aruz ka la 
cağı u tan ç  ve aşağ ılanm adan  k u rtu l
m ak  için] onu  diri diri toprağa göme
cek m idir? Gerçekten de [bu d u ru m 
d a  olanların] verm ekte o lduklan  k a
rar. ne kad ar kötü  b ir karardır!

eo. Kötü nitelikler, ah ire te  inanm a
yan lar içindir, en  yüce nitelikler ise 
Allah'ındır. G erçekten de O. çok güç
lü. çok bilge olandır.

6i. Eğer Allah, insan ları yapm ış ol
d u k la n  kö tü lük lerden  dolayı [he
men] cezalandıracak olsaydı, yerde 
hiçbir canlı bırakm azdı. Ama O, on- 
lan  belli b ir süreye kad a r ertelem ek
tedir. B ununla birlikte onlar, sû re le
ri geldiğinde, onu ne b ir an  erteleye
bilirler ne de öne alabilirler.
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62. Onlar, hoşlanm adıklannı Allah'a isnad 
etmektedirler; dilleri ise, en güzel olanın ken
dilerinin olduğunu yalan yere söyler durur. 
Kuşkusuz, onlan bekleyen ateştir. Gerçekten 
de onlar, [oraya] atılacaklardır.

63. Allah a andolsun ki. Biz, senden önceki 
halklara da [elçiler] göndermiştik: [ancak on
lar, elçilerimizi yalanlamışlardı]; çünkü şeytan, 
onlara, amellerini güzel göstermişti. O, şimdi, 
[şimdiki inkarcıların] dostudur. Ancak, ahiret- 
te onlar için çok acı veren bir azap olacaktır.

64. Biz sana, kitabı, sadece, görüş ayrılığına 
düştükleri konulan onlara açıklaman, ina
nan  bir halka doğru yolu [göstermen] ve [on
lara] sevgi [pınannı sunman] için indirdik.
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65. Allah, gökten yağm ur indirm iş ve ö lü
m ünden so n ra  yere o n u n la  h ay a t verm iştir. 
Kuşkusuz, b u n d a  işitm ek isteyen b ir halk  
için bir ibret vardır.

66. K uşkusuz, hayvan larda d a  sizin için b ir 
ibret vardır. Nitekim Biz, size, o n lan n  beden
lerinde b u lu n an  bağırsaklarıyla k an  [dam ar
larında m eydana gelen kimyevî değişim ler so
nucu ortaya çıkan76] ve içimi içenlere hoş ge
len saf bir sü t içiriyoruz.

67. Yine siz, h u rm a ağaçlarının meyvelerin
den ve üzüm lerden aynı zam anda hem  s a r 

hoş edici içkiler hem  de güzel nz ık lar 
elde etm ektesiniz. B ü tü n  b un la rda , 
ak im ı k u llan an la r için  a lınacak  b ir  
ib re t vardır.

68-69. Rabbin, ba l an s ına : “D ağlar
da, ağaçlarda ve in san la rın  yapü k lan  
kovanlarda kendine evler edin, so n ra  
d a  h e r tü r lü  meyveden ye ve Rabbin 
ta ra fından  sen in  için düzenlenm iş 
olan yollarında [İlahî kanun lara] bo
y u n  eğerek yürü!” diye vahyetm işti. 
[Bu sü reç sonucu], o n lan n  içlerin
den, çeşitli renklerde olan ve in san la 
rın  [bazı hastalıklarım ] iyileştiren b ir 
içecek çıkm aktadır. K uşkusuz, b ü 
tü n  b u  [süreçte de] dü şü n en le r için 
çıkarılm ası gereken dersler vardır.

70. Allah sizi yara tm ıştır; so n ra  [za
m anı gelince de] sizi öldürecektir. 
B un u n la  b irlikte içinizden b ir  k ısm ı, 
bildiği şeylerin hiçbirini bilem ez hale 
geldiği öm rün  en  kö tü  dönem ine k a 
d a r yaşatılacaktır. G erçekten de Al
lah, her şeyi bilen, h e r şeye gücü  ye
tendir.

71. Allah, nzık  bak ım ından  kim inizi 
kiminize ü s tü n  kılm ıştır. B u n u n la  
birlikte ü s tü n  kılınanlar, n z ık lann ı, 
kendilerine eşit olm aları için, elleri 
a ltında b u lu n a n la ra  verm em ekted ir
ler. O halde onlar, [böyle d av ran 
makla] Allah'ın nim etlerin i m i in k a r 
ediyorlar?

72-73. Allah size, kendi cinsin izden,77 
[erkek ve dişi olm ak üzere] eşler var 
etm iş, eşleriniz vasıtasıyla d a  size ço
cuklar ve to run la r bahşetm iş ve sizi 
güzel ve temiz nzık larla ış ık la n d ır 
m ıştır. O halde insan lar, h â lâ  aslı ol-

76 Söz konusu İbarenin çevirisinde Dr. Maurice Boucallle'm araştırmasından yararlanmış bulunmaktayız. 
Değerli araştırmacı, bilimsel gerçekler ile bağdaşmadığı gerekçesiyle, mevcut hemen bütün çevirilerin
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mayan boş şeylere inanmaya ve böy- 
lece Allah’m nimetlerine karşı nan
körlük göstermeye [devam mıj ede
cekler? Yine onlar, Allah yerine, gök
lerde ve yerde kendilerine verilecek 
hiçbir rızka sahip olmayan ve verme
ye de gücü yetmeyen şeylere ibadet 
etmeyi de mi [sürdüreceklerdir]?

74. Allah’a benzerler bulmaya çalış
mayın; çünkü Allah, [her şeyi] bilir, 
siz ise bilemezsiniz.

75. Allah, [size iki insanın durumu
nu] örnek olarak vermektedir: Biri, 
başkasının malı olan ve dolayısıyla 
hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köle; 
diğeri ise, kendisine, -[başkaları için] 
gizli ya da açıkça harcaması için-, 
katımızdan güzel nzık verdiğimiz [öz
gür] biri... Hiç bunlar eşit olurlar mı? 
Övgü, sadece Allah içindir; ancak in
sanların çoğu bunu bilmemektedir.

76. Yine Allah, [size] iki insanın du
rum unu örnek olarak vermektedir: 
Biri, hiçbir şeye gücü yetmeyen, 
efendisi onu nereye gönderirse gön
dersin, eli boş dönen ve dolayısıyla 
efendisine yük olmaktan başka hiç
bir işe yaramayan dilsiz [bir köle]; di
ğeri ise, bizzat kendisi doğru yolda 
olduğu halde, adaleti buyuran [bilge] 
biri... Hiç bu iki insan eşit olur mu?

77. Göklerin ve yerin gaybı Allah'ın
dır. Kıyametin kopması ise, ancak 
bir göz kırpması gibi çok kısa bir za
manda, hatta daha kısa bir zaman 
içinde [gerçekleşecektir]; çünkü Al
lah, her şeye gücü yetendir.

78. Allah, sizi, siz hiçbir şey bilmez bir du
rumda iken, annelerinizin karınlarından çı
karmıştır. Ama O, şükretmeniz için, size, ku
laklar, gözler ve kalpler bahşetmiştir.

79. Onlar, [İlahî kanunlara] boyun eğmeleri 
sonucu göğün boşluğunda [yere düşmeden 
uçabilen] kuşlan görmüyorlar mı? Onlan, 
[orada öyle düşmekten] Allah’tan başka tu
tan yoktur. Gerçekten de bunda inananlar 
için alınacak bir çok ders vardır.

yanlış oldugununu vurgulamaya özen göstermektedir. Yaygın çevirilerden birini örnek olarak sunuyoruz: 
‘Kuşkusuz sizin İçin hayvanlarda da büyük bir İbret vardır. Zira size, onların karınlarındaki fışkı ile kan 
arasından (gelen). İçenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz."

Tl Genelde çeviriler ‘min enfîsikum" İbaresini, ‘kendi nefsinizden' şeklinde çevirmektedirler.
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etm iştir. İşte Allah böylece, kendinizi 
O’n a  teslim etm eniz için size olan n i
m etini tam am lam aktadır.

82-83. B ununla birlikte on lar yine 
de (senden) yüz çevirecek o lu rla rsa  
[şunu çok iyi bil ki], san a  düşen , [sa
n a  bildirilmiş olan m esajı insanlara] 
açık bir şekilde bildirm ekten b aşk a  
b ir şey değildir. Onlar, Allah'ın n i
m etlerin in  pekala bilincindedirler, 
am a yine de onları in k a r e tm ekten  
geri kalm azlar; çünkü  o n lan n  çoğu 
[gerçeği] inkar etm ektedirler.

84. Her halk tan  bir tan ık  gönderece
ğimiz gün, inkarcılara ne [kendilerini 
savunm aları için  k o n u şm a la rın a ] 
izin verilecek ne de özür dilem elerine 
im kan tanınacaktır.

85. Zalimler, azabı gördüklerinde, 
[ileri sürdükleri m azaretlerin] h içbir 
şekilde m aruz  k a lacak la rı azab ı 
azaltm ayacağını ve kendilerine de b ir 
daha  m ühlet verilmeyeceğini [anla
yacaklardır].

80. Allah, evlerinizi sizin için b ir hu zu r ve 86. Allah’a ortak  koşan lar, koştuk- 
dinlenme yeri kılm ıştır; hayvanların  derile- lan  ortak lann ı gördüklerinde, [onla- 
rinden, göç ettiğinizde ve konup yerleştiğiniz- ra]: “Ey Rabbimiz! İşte b u n la r, Sen in  
de kolayca taşıyabileceğiniz çadırlar; yünle- d ışında  çağırdığım ız o rtak lan m ız - 
rinden, tüylerinden ve kıllarından d a  b ir sü- dır!” diyeceklerdir. O nlar d a  onlara; 
reye kadar [kullanılacak olan] eşyalar ve tica- “Sizler gerçekten de yalancısınız!” d i
ret m allan m eydana getirm iştir. yerek sözü yüzlerine çarpacaklard ır.

8i. Allah, yaratmış olduklan arasında size 87. Böylece onlar, o gün, [iş işten 
bir çok korunma imkanı78 bahşetmiştir. Nite- geçtikten sonra] Allah’a teslimiyetle- 
kim O, dağlarda sizin için barınaklar meyda- rini bildireceklerdir; çünkü uydur- 
na getirmiş; sizi [soğuğa ve] sıcağa karşı koru- duklan ortaklan, onlan orada y u 
yan elbiseler, savaşta sizi koruyan zırhlar var züstü bırakacaktır!

78 Genelde çeviriler, ayette geçen “z (lâlen" sözcüğüne "gölgelet' anlamı vermektedirler: “Allah yarattıkların 
dan sizin için gölgeler yaptı." Ancak, Esed'ln de haklı olarak belirttiği üzere, ayetin bağlamı dikkate alın
dığında, burada mecaz anlamın daha tutarlı olduğu görülür.
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88. İnkar edenlere. Allah'ın yolun
dan  alıkoyanlara gelince; Biz. onla
rın  azablannı. bozgunculuk yapm a
larından  dolayı, kat kat arttıracağız.

89. Biz. (kıyamet) günü, her halka, 
kendi içlerinden kendilerine karşı ta 
nıklık yapm ası için b ir tanık getire
ceğiz. Seni de (vahyimi bildirdiğin] 
b u  kim selere tanık  olarak getirece
ğiz. Biz. sa n a  bu  kitabı, her şevi 
açıklam ası, kendilerini Allah'a teslim 
eden ler için, b ir yol gösterici, b ir sev
gi ve (müjdel kaynağı olması için in
dirdik.

9a  K uşkusuz. Allah, adaletli dav
ranm ayı. iyilik yapm ayı ve yakınlara 
vermeyi b u y u ru n  h e r  tü rlü  hayasız
lığı. kö tü lüğü  ve zulm ü ise yasaklar. 
O. d ü şü n ü p  taşınm anız  için size 
fböyiecej öğüt verir.

91. A nlaşm a yaptığınızda. Allah'a 
karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. 
Allah'ı kendinize kefil gösterm ek sü 
reriyle pekiştirdığlm z yeminlerinizi 
ise asla bozmayın: gerçekten de Al
lah . yapm akta nlrfuirfannm bilm ek
tedir.

4- Sûre )6

92. [Yeminleriniz konusunda] ipliğini kuv
vetlice büküp  sağlam laştırdıktan sonra çözen 
kadın gibi olmayın! Siz, içinizden bir kısmını
zın diğerlerinden dah a  güçlü olmasından 
[korktuğunuz için] yeminlerinizi birbirinizi 
a ldatm a vesilesi yapm aktasınız. Aslında bu 
(davranışlarınızla] Allah sizi sınamaktadır, 
Andolsun ki. O. size, kıyamet gününde, hak
kında görüş ayrılığına düştüğünüz konulan 
açıklığa kavuşturacaktır.

9 3 . Allah dileseydi, sizi tek bir toplum yapar
dı. Ancak O. dilediğini saptırır, dilediğini de 
doğru yola ulaştırır. Andolsun ki, siz. yaptık
larınızdan dolayı sorgulanacaksınız!
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Yeminlerinizi birbirinizi aldatma vesilesi 
yapmayın: aksi halde ayaklarınız sağlam  
bassa bile yine de kayar gider ve Allah yolun
dan alıkoyduğunuz için de kötülüğü [bu dün
yada! tadarsınız. Ahirette ise, sizi çok daha 
büyük bir azap beklemektedir.

96*6 Allah’a  verdiğiniz sözü az bir değer 
karşılığında değiştirmeyin! Eğer bilirseniz. 
Allah katindakiler sizin için daha hayırlıdır. 
Sizin yamruzdakiler tükenir, Allah'ın katin
dakiler ise tükenmez. Andolsun ki. Biz. güç
lüklere göğüs gerenlere karşılıklarını, yaptık- 
lanrun en güzellerini (göz önünde bulundu
rarak! vereceğiz.

97. Kimler, erkek ya da kadın olsun, 
inanacak ve iyi iş işleyecek olurlarsa, 
[şunu çok iyi bilsinler kil. Biz. onlara 
çok güzel bir hayat yaşatacağız ve 
onlara karşılıklarını, yaptıklarının 
en güzellerini [göz önünde bulundu 
rarak| vereceğiz.

98-100. Kur an okuduğunda, kovul 
m uş olan şeytan dan Allah'a sığın! 
Gerçek şudur ki, onun, inananlar ve 
Rablerine güvenenler üzerinde hiçbir 
gücü yoktur, onun gücü, sadece, 
kendisini dost edinenler ve onun yü 
zünden Allah'a ortak koşanlar üze
rindedir.

101-102. Biz. bir ayet yerine başka 
bir ayet getirdiğimizde -Allah indirdi
ğini en iyi bilendir- [inkar edenleri: 
"Sen. sadece uyduruyorsun!" d e 
mektedirler. Hayır, hayır! Ama onla
rın çoğu [bunu) bilmemektedirler. O 
halde [onlara] de ki: "Onu. Kutsal 
Ruh, inananları güçlendirmek, ken
dilerini Allah'a teslim  edenleri doğru 
yola ulaştırmak ve onlara müjde ver
mek için. Rabbln’den gerçek olarak 
indirmiştir."
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103. Andolsun ki. Biz, onların: 
“Kuşkusuz, (Bu Kur’an’ıl ona bir 
adam öğretmektedir." dediklerini çok 
iyi bilmekteyiz. Ancak, IKur’an’ı ona 
öğrettiğini] iddia ettikleri kimsenin 
dili yabancı bir dildir; Kur’an’ın dili 

y ise apaçık bir Arapça’dır.

104-105. Allah’ın ayetlerine inanma
yanlara gelince; Allah, onları asla 
doğru yola iletmeyecektir. [Ahirette 
de] onlar için çok acı veren bir azap 
olacaktır. Yalan uyduranlar, Allah’ın 
ayetlerine inanmayanlardır. İşte on
lar, yalancı olanlardır.

c> > ^  ̂  ' '  '
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rete yeğlemeleri ve Allah’ın inkar eden halkı 
doğru yola ulaştırmamasıdır.

108-109. Onlar, Allah’ın kalplerini, kulaklan-
106-107. Kalbi imanla dolu olduğu 

halde inkara zorlanan dışında, kim
ler, inandıktan sonra, Allah’ı inkar 
edecek ya da (hiçbir zorlama olmadı
ğı halde] yine de kalplerini] inkara 
açık tutacak olurlarsa, [şunu çok iyi 
bilsinler ki], Allah’ın gazabı onların 
üzerinde olacaktır. Onlar için çok acı 
veren bir azap da olacaktır. Bunun 
sebebi, onlann dünya hayatını ahi

ni ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. On
lar, gafil olanlardır. Ahirette hüsrana uğraya
cak olanların da onlar olacakları konusunda 
hiçbir kuşku yoktur.

110. (Ey Muhammedi] Rabbin, kuşkusuz, fit
neye düştükten sonra, hicret edenleri ve da
ha sonra her türlü güçlüklere göğüs gererek 
cihat edenleri bağışlayacaktır; çünkü Rab
bin, böyle bir tövbeden sonra, çok bağışla
yan, çok müşfik olandır.
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111. 0  [kıyamet] g ü n ü  geldiğinde, herkes 
kendini savunm aya ça lışacak tır. O g ün  h e r
kese, yapmış o lduk ların ın  karşılık ları, h içbir 
haksızlığa u ğ ra tılm adan , tam  o larak  verile
cektir.

112. Allah, [size] b ir ken ti ö rn ek  o larak  ver
mektedir: Bu kent, güven  ve h u z u r  içinde y a
şamaktadır ve kendisine  de h e r  ta ra ftan  bol
ca nzık gelmektedir. A ncak b u  k en tin  in sa n 
ları [zamanla] A llah’ın  n im etlerine  k a rş ı n a n 
körlük etmeye [başlam ışlardır]. B u n u n  üzeri
ne Allah, onlara, y ap tık la rın d a n  dolayı, açlık 
ve korku elbisesini giydirm iştir.

113. Andolsun ki, onlara kendilerin
den bir elçi gelmişti; am a onlar, onu 
yalanlam ışlardı. Bu yüzden, azap, 
onlan, zulmettiklerinden ötürü, der
hal yakalayıvermişti.

114. Allah’ın size verdiği helal, temiz 
ve güzel azıklardan yeyin; eğer iba
det ettiğiniz [kendisi için çalıştığınız] 
Allah ise, o taktirde [size vermiş ol
duğu] nimetlerden dolayı O’n a  şü k 
redin!

115-117. O, size sadece, ölüyü, kanı, 
domuz etini ve Allah’tan  başkası adı
na kesilmiş olam yasaklam ıştır. B u
nunla birlikte, kim -istem eden ve öl
çüyü kaçırm adan- bunlardan  yemek 
zorunda kalırsa, [bundan dolayı ona 
hiçbir günah terettüp  etmez]; çünkü 
Allah, çok bağışlayandır, çok müşfik 
olandır. O halde siz, ağız alışkanlığı 
ile yalan yere: “Bu helaldir, b u  ise 
haram dır!” demeyin; aksi taktirde, 
Allah h ak k ında yalan  u y d u rm u ş 
olursunuz! Allah hakkında yalan  uy
d uran lar ise hiçbir zam an k u rtu luşa  
eremezler. [Bu yalan sonucu elde e t
tikleri], çok az bir [dünya] m enfaati
dir. [Ahirette ise] onlan, çok acı ve
ren  bir azap beklemektedir.

118. [Ey peygamber!] S ana daha  ön
ce anlattıklanm ızı, Yahudilere de h a 
ram  kılmıştık. Biz onlara hiçbir şe
kilde zulmetmemiştik; am a onlar, 
kendi kendilerine zulmetmişlerdi.



1 19. Yine Rabbin, İlilmeden kötülük 
yapan, anın [yapmış oldu^ıı kölülfı 
gün] hemen ardından tövbe edlj. 
(yapligi kötülüğü] dflzrll.cn kimseleri 
de bağışlayacaktır; çünkü Rabbin, 
böyle bir tövbeden sonra, çok bağış
layan. çok müşfik olandır.

120-122. Gerçeklen de İbrahim, Al
lah’a İtaat eden, hertürlü batıl inancı 
terk eden bir önderdi; o, hiçbir zaman 
Allah’a ortak koşanlardan olmamıştı. 
O, verdiği nimetlerden dolayı Isürekli 
olarak Allah’al şükrederdi; bu yüzden 
Rabbi, onu seçmiş ve onu doğru yola 
ulaştırmıştı. Biz, ona bu dünyada gü
zellik bahşetmiştik. O, kuşkusuz, 
ahirette de iyiler arasında olacaktır.

123-124. Daha sonra, Biz, sana; “O 
halde sen, her türlü batıl inancı terk 
etmiş ve dolayısıyla Allah’a hiçbir şe
kilde ortak koşmamış olan İbra
him’in dinine uyl" diye vahyetmiştik. 
[Şunu çok iyi bil ki], Cumartesi yasa
ğı, onun79 (İbrahim] hakkında görüş 
ayrılığına düşenlere farz kılınmıştır. 
Rabbin, kuşkusuz, kıyamet günü, 
görüş ayrılığına düştükleri konular
da aralarında hüküm verecektir.

125. [Ey Peygamberi Bütün insanla
rı] Rabbinin yoluna bilgelikle ve gü
zel öğütle çağır ve onlarla en güzel 
bir biçimde tartış; çünkü Rabbin, yo
lundan sapanlan da doğru yolda 
olanları da en iyi bilendir.

126. Eğer cezalandıracak olursanız, 
o taktirde, size verilen cezanın ayniy
le cezalandırın! Bununla birlikte,

NahJ b ü r r ; ı I ,  Cüz 14
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eğer, size yapılan kötülüklere göğüs gerecek 
olursanız, [şunu çok iyi bilin ki], bu, sizin 
için daha hayırlıdır; çünkü [Allah], güçlükle
re göğüs gerenlerle [birliktedir],

127-128. O halde, güçlüklere göğüs ger; çün
kü sana güçlüklere göğüs germe güçünü ve
ren Allah’tan başkası değildir. Onlar için 
üzülme ve yapmakta oldukları kötü planlar
dan dolayı da hiçbir şekilde kaygı duyma; 
çünkü Allah, kendi bilincinde olanlarla ve 
dolayısıyla iyi işler yapanlarla birliktedir.

79 Genelde çeviriler, Esed dışında, ayette geçen “JlhC zamirini Cumartesi yasağına atfetmektedirler. Ancak 
böyle bir çeviri bağlama uygun düşmemektedir.



lsra Sûresi, Cüz 15, Sûre 17
281

$rî^tSA>. LLf j ^ ' q,

‘İ^bıV,Wj»

& s Ö j \^ ;

0 ^ ^ ^ 7 S ^ jÇ'İ\a5u.

j\

, 0  Ç_> v^ U \j}Q ')'>  ;_ i  ̂  y\ i ̂

17. İSRA SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

111 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

l. Kulu [Muhammed’i] geceleyin, mücizeleri- 
ni göstermek üzere, Mescid-i H aram ’dan, 
çevresini m übarek kıldığımız Mescid-i Ak- 
sa’ya götüren Allah, her tü rlü  noksan  sıfat
tan münezzettir. K uşkusuz, O, çok iyi işiten, 
çok iyi görendir.

2-3. Biz, M usa’ya, Tevrat’ı verm iş ve onu İs- 
railoğullan için b ir yol gösterici kılmış ve [on
lara]: ‘Benim dışım da hiç kimseyi vekil edin

meyin!” diye [buyurm uştuk]. Ey Nuh 
ile birlikte gemide taşıdıklarım ızın 
soyundan olanlar! Ş un u  çok iyi bilin 
ki, o, çok şükreden kullarım ızdan b i
riydi.

4. Biz, k itap ta  İsrailoğullanna: “Siz, 
kuşkusuz, ülkede iki kez bozguncu
luk  yapacak ve zalimce, despotça bir 
yönetim  sergileyeceksiniz!" diye bil
dirmiştik.

5. Bu yüzden, Biz, ilkinin vakti gel
diğinde, çok güçlü kullarım ızı üzeri
nize göndermiştik. Onlar, [sizi yok 
etm ek için] ülkenin  her tarafın ı didik 
didik etmişlerdi; böylece sözün [ilki] 
gerçekleşmiş oldu.

6. Bir m üddet sonra. Biz, sizi on la
ra  karşı tekrar ü s tü n  kılmış, size 
m allarla ve oğullarla destek  verm iş 
ve sayınızı arttırm ıştık .

7. Eğer iyilik edecek olursanız, k en 
dinize iyilik etm iş o lu rsunuz; an cak  
kötülük edecek olursanız, kendinize 
kötü lük etm iş olursunuz. Bu yüzden 
Biz, İkincisinin vakti geldiğinde, sizi 
karalam aları, ilk kez girdikleri gibi 
Mescid’e yeniden girmeleri ve ele ge
çirdiklerini yok etmeleri için, [üzeri
nize yeni düşm an la r göndermiştik].
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8. Allah, sizi yakında yine sevecek
tir. Ancak, (bozgunculuk yapmaya 
yeniden] dönecek olursanız. Biz de 
(sizi cezalandırmaya yeniden) döne
riz. Biz, cehennemi ise (ahirette) in
kar edenler için bir zindan yapacağız.

9-10. Gerçekten de bu Kuran, [in
sanları] en doğru yola ulaştırmakta, 
iyi işler yapan inananlara, [ahirettel 
kendileri için çok büyük bir karşılık 
olacağmı, ahirete inanmayanlara ise 
[cehennemde) çok acı veren bir azap 
hazırlayacağımızı haber vermektedir.

ıı. İnsan, kötülüğü, iyiliği istercesi
ne istemektedir; çünkü o. (işlerinde) 
çok aceleci davranmaktadır.

12. Biz, gece ile gündüzü iki ayet 
olarak yaratmışızdır; böylece. Biz, 
gecenin ayetini silmiş ve [onun yeri
ne], Rabbinizin lütfunu aramanız ve 
yılların sayısını ve hesabı bilmeniz 
için, ışık veren gündüzün ayetini 
koymuşuzdur. Biz, her şeyi ayrıntılı 
bir biçimde açıklamışızdır.

13-14. Biz, her insanın kaderini ken
di boynuna dolamışızdır; Biz. kıya
met günü, onun önüne, açık bulaca
ğı bir kitab getireceğiz ve (kendisine): 
“Kitabını oku bakalım! Bugün hesa
bını yapman için sen kendi kendine 
yeteceksin!" (diyeceğiz).

15-16. Kim doğru yola ulaşacak 
olursa, (bilsin ki), o, kendisi için doğ
ru yola ulaşmışür. Buna karşılık kim 
doğru yoldan sapacak olursa (bilsin 
ki), o, ancak kendi zararına doğru 
yoldan sapmıştır; çünkü, hiç kimse, 
asla bir başkasının yükünü taşımaz. 
Bu yüzden, Biz, elçi göndermedikçe 
asla azap etmeyiz. Bununla birlikte, 80

Isra Sûresi. Cüz ı 5. Sûre 17

eğer Biz. bir kenti yok etmek isteyecek olur
sak. [öncelikle] o kentin zevkine düşkün zen
ginlerini söz sahibi"0 kılarız. Bunun üzerine 
onlar, orada kötü işler yaparak yoldan çıkar
lar. Böylece. o kentin [yok olması ile ilgili) 
şart gerçekleşmiş olur. İşte o zaman Biz de 
onu yerle bir ederiz.

17. Nitekim Biz, Nuh’tan sonra nice kuşak
lan [böylece) yok etmiştik! Gerçekten de Rab- 
bin, yarattığı insanlann günahlanndan ha
berdar olma ve onlan görme konusunda ye- 
terlidir.

80 Süz konusu a y e ti kerime, genelde, mûfessirlerin, geçmişte ve günümüzde yorum unda pek başarılı ola
madıktan bir ayet-1 kerimedir. Burada sorun "60161710" fiilidir. Genelde sözlükler, bu köke 'emrettT  anla-
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18. Kim geçici dünya hayatını isterse, (şunu 
çok iyi bilsin kil, Biz, dilediğimize, dilediğimiz 
kadarım vermekte gecikmeyiz. Ama, daha 
sonra, Biz, ona, içine kınanmış ve kovulmuş 
olarak gireceği cehennemi hazırlayacağız.

19. Buna karşılık kimler, inanarak ahireti 
dilerler ve onu elde etmek için gerekli çabayı 
gösterirlerse, [şunu çok iyi bilsinler ki), onlar, 
çabalan [Allah katında) makbul olacak olan
lardır.

20-21. Dünyayı isteyenlere de ahire
ti isteyenlere de [bu dünyada), hepsi
ne, [hiçbir ayınm yapmadan) Rabbi- 
nin nim etlerinden veririz; çünkü 
Rabbinin nimetleri hiç kimseye ya
saklanm ış değildir. Bununla birlikte, 
onlardan bir kısmını nasıl diğerleri
ne üstün  kıldığımıza bir bak! Ancak 
ahiret, paye bakımından daha ü s
tün, erdem bakımdan daha yücedir!

22-24. O halde [sen ey insan!] kınan
mış ve yalnız başına terk edilmiş ola
rak oturup kalmaman için, sakın Al
lah ile birlikte başka ta n n  edinme; 
çünkü Rabbin, sadece Kendisine 
ibadet etmenizi ve anne ve babanıza 
iyilikte [bulunmanızı) em retmekte
dir. Eğer anne ve babanızdan biri ya 
da her ikisi birlikte senin yanında 
yaşlanacak olurlarsa, sakın onlara; 
“ÖfT bile deme ve onları azarlama; 
ama onlara güzel söz söyle! Onların 
üzerlerine alçak gönüllülük içinde 
sevgi ve şefkat kanatlarını ger ve: “Ey 
Rabbim! Onlara sevgini ve şefkatini 
göster; çünkü onlar da ben çocuk 
iken, beni [bana sevgi ve şefkat gös
tererek) büyütmüşlerdi.” de!

25. Rabbiniz, içinizdekileri en iyi bi
lendir. Bu yüzden, eğer iyi kimseler 
olursanız [bilin ki[, O, kendine dö
nenleri, çok bağışlayandır.

26-27. Akrabaya hakkım ver; yoksu
la ve yolda kalmışa da. Ama sakın sa 
çıp savurma; çünkü saçıp savuran
lar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan 
ise Rabbine karşı çok nankördür.

mı vermektedir. Oysa, karşılaştırmalı Sami Dilleri araştırmaları, bu kökün asıl anlamının “söyledi" oldu
ğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Biz, burada bu anlamı yeğledik. Çeviriler arasındaki farkın daha 
İyi görülebilmesi İçin ortak bir çeviri sunuyoruz: "Biz bir kenti helak etmek İstediğimiz zaman onun var- 
lıklılanna emrederiz..."
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28. Eğer Rabbinden um duğun  bir 

rızkı elde etm ek için, onlardan uzak 
kalarak olursan , hiç değilse onlara 
yu m u şak  söz söyle!

29-30. Eli sıkı olma; am a [bakm akla 
yüküm lü  olduğun kim seler tarafın 
dan] k ınan an  ve [yitirdiklerinin] özle
m ini çeken biri olm am an için de eli
n i alabildiğince açma! Rabbin, dile
diğinin rızkını genişletir de d ara lü r 
da. G erçekten de O, yarattık larından 
çok iyi haberd ar olan, [onlan] çok iyi 
görendir.

31. Sakın çocuklarınızı, geçim kor
kusuy la  öldürmeyin; çünkü  onlan 
da  sizi de nzık landıran  Biziz. O nlan 
öldürm ek, kuşkusuz, çok büyük bir 
günahtır.

32. Salon zinaya yaklaşmayın; çün 
kü  o, çok çirkin bir davranıştır ve 
çok kö tü  bir yoldur.

33. Salon, -[m eşru m üdafaa, idam 
h ü k m ü n ü n  infazı, savaş vb. du rum 
larda olduğu gibi adam  öldürmeyi) 
haklı kılan durum lar dışında- Al
lah’ın ku tsa l kıldığı cana kıymayın! 
B ununla birlikte, kim, haksız yere 
öldürülecek olursa, [bilin ki], Biz, ve
lisini [hakkını almaya] yetkili kıldık. 
Ancak o, [hakkım  alırken] öldürm e
de a ş ın  gitmesin; çünkü  o, gerekli 
yardım ı alm ış bulunm aktadır.

V.UZ 15, Sûre 
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35. ölçtüğünüzde, tam  olarak ölçün ve [tart
tığınızda da] doğru tartı ile tartın! Böyle dav
ranm anız, daha hayırlı, sonuçlan bakımın
dan daha güzeldir.

36. Sakın hakkında bilgin olmadığı bir şeyin 
ardına düşme; çünkü göz, kulak ve kalp; bü
tün  bunlar, ondan dolayı sorum ludurlar.

34. Yetimin m alına, -ergenlik çağma 
erişmedikçe, onun  lehine en iyi so
nuçlar verecek durum lar dışında- 
asla dokunmayın! Verdiğiniz sözü 
yerine getirin; çünkü  verilen söz, so
rum luluğu gerektirir.

37. Sakın yeryüzünde böbürlenerek yürüme; 
çünkü  sen ne yeri yarabilirsin ne de dağlarla 
boy ölçüşebilirsin!

38-39. B ütün bunlar, kötü olan ve Rabbinin 
katında hoş görülmeyen şeylerdir. İşte bun
lar, Rabbinin sana vahyettiği bilgeliklerden-
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dir. O halde, sakın, kınanmış ve kovulmuş 
biri olarak cehenneme atılmaman için Allah 
ile birlikte başka tann  edinme!

42-43. De ki: “Eğer, söyledikleri gibi, 
Allah ile birlikte başka tanrılar olsay
dı, o taktirde onlar, Allah’ın arşına 
bir yol bulmaya çalışırlardı." Allah, 
onların bu söylemekte olduklarından 
münezzehtir ve uluların ulusudur.

44. Yedi gök, yer ve içinde bulunan
lar, O’nu teşbih etmektedirler. Hiçbir 
şey yoktur ki, O’nu övgü ile teşbih 
etmiş olmasın; ancak siz, onların 
teşbihlerini anlamamaktasınız. Ger
çekten de O, çok yumuşak davra
nan. çok bağışlayandır.

45-46. [Ey Muhammedîl Biz, sen 
K uranı okuduğunda, seninle ahirete 
inanmayanların araşma gizli bir per
de çekmekte, onu anlamamaları için 
de kalplerine örtüler, kulaklarına da 
ağırlıklar koymaktayız. Bu yüzden 
onlar, sen, Kur’an okurken, Rabbini 
tek [ilah) olarak andığında nefret için
de [sana] arkalarını dönmektedirler.

47. Biz, onların seni dinlerlerken 
hangi amaçla dinlediklerini, kendi 
aralarında konuşurlarken de o za
limlerin: “Biz, büyülenmiş bir adam 
dan başkasına uymuyoruz.”' dedik
lerini çok iyi bilmekteyiz.

40. Rabbıniz, kendine meleklerden kızlar 43 Senin ile ilgili ne tü r benzetme-
edinirken, size oğullar vererek sizi seçkin bir ıer yaptıklarına bir baksana! Onlar, 
konuma mı getirmiştir? Andolsun ki, siz, çok doğru yoldan öylesine sapmışlardır 
tehlikeli bir söz söylemektesiniz. ki, artık doğru yola bir daha asla dö-

41. Andolsun ki, Biz, bu Kur’an’da, [inkar nemez êr-
edenlerin] düşünüp ibret almaları için, [ayet- 49. Yine onlar: “Biz, kemik, toz ve 
terimizi] ayrıntılı bir biçimde açıklamış bulu- toprak olduktan sonra, yeni bir ya- 
nuyoruz. Ama bütün bunlar, onların nefretini ratma ile yeniden dirilecek miyiz? 
arttırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. demektedirler.

• Bu ayette üslûp Özelliğinden dolayı “siz"li fiiller "biz"li olarak çevrilmiştir.
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50-52. De kİ: “İster taş olun, ister de
mir ya da gönlünüzde büyüttüğünüz 
başka bir varlık...!” O zaman onlar: 
“Bizi (yeniden hayata) kim döndüre
cek?* diye soracaklardır. (Onlara) de 
ki: “Sizi ilk kez yaratan!" Bunun üze
rine onlar, sana karşı başlarını alay
lı bir biçimde sallayarak: “O halde ne 
zaman?" diyeceklerdir. Sen de [onla
ra) de ki: “Çok yalanda gerçekleşe
cektir". Bununla birlikte. Allah'ın si
zi çağıracağı gün ise. O nun çağrısı
na O nu överek karşılık verecek ve 
Idünyadal gerçekten de çok az kaldı
ğınızı sanacaksınız!

53 Sen. kullanma, (kendi inanç ya 
da görüşlerinde olmayanlar ile] en 
güzel bir biçimde konuşmalannı söy
le; çünkü şeytan, insanlann aralan
ın açmak İçin fırsat kollamaktadır. 
Gerçekten de şeytan, insanın apaçık 
düşmanıdır.

5*-55. Rabbiniz, sizin [ne olduğunu
zu ve dolayısıyla neye layık olduğu
nuzu! en iyi bilendir; bu bakımdan
O. dilerse, sizi sever; dilerse size 
azap eder. Biz, seni hiçbir şekilde 
onlara vekil olarak göndermedik; 
çünkü Rabbin. göklerde ve yerde 
olanların [kafalarında o lan! an] en iyi 
bilendir. Andolsun ki. Biz. peygam
berlerin kimini kimine üstün kılmı- 
şızdır. Nitekim Davud’a Zebur'u ver
miştik.

56-57. De ki: "(İstediğinizi kadar Al
lah dışında (tann olduklarını) iddia 
ettiklerinizi çağınn; [onların size hiç-
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bir yaran olmayacaktır). Çünkü, onlann ne 
sizin sıkmtınızı gidermeye ne de sizden onu 
uzaklaştırmaya güçleri vardır.” [Aslında ger
çek şudur ki]: O çağırdıktan, -hangisi daha 
yalan olacak diye- Allah’a [yakınlaşmak için] 
vesile ararlar, O’nun sevgisini umarlar ve 
azabından da korkarlar: çünkü Rabbinin 
azabı gerçekten çok korkunçtur.

58. [Yine şu gerçeği hiçbir zaman hatırınız
dan çıkarmayın ki], hiçbir kent yoktur ki. 
Biz, kıyamet gününden önce onu yok etme 
yelim ya da onu çok şiddetli bir azaba uğrat
mayalım; çünkü bunlar, kitapta yazılmıştır.
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59. (Bu son mesajla birliktel, Bizi mucizeler 
göndermekten alıkoyan, öncekilerin [kendile
rine gönderilmiş olan] mucizeleri yalanlamış 
olmalarından başka bir şey değildir. Nitekim 
Biz, Semud’a  açık bir mucize olarak dişi bir 
deve vermiştik. Ancak onlar, Biz mucizeleri
mizi sadece uyarmak için göndermemize rağ
men, yine de ona kötü davranmışlardı.

60. Hani Biz sana: “Rabbin insanları çepe
çevre kuşatmıştır." demiştik. Sana gösterdi
ğimiz vizyonu ve Kur’an’da (zikredilen] lanet
lenmiş ağacı ise ancak insanları bir smama 
vesilesi kılmıştık. Biz onlan korkutmaktayız;

ama bu, onların azgınlıklarını daha 
da arttırmaktan başka bir işe yara- 
mamaktadır.

61-62. Hani Biz, meleklere: “Adem’i 
selamlayın!“ demiştik. Bunun üzeri
ne, İblis dışmda, hepsi [onu] selam- 
lamışlardı. O zaman o: “Çamurdan 
yarattığını mı selamlayacağım?” de
mişti ve şöyle devam etmişti: “Söyle 
bana! Benden üstün kıldığın bu mu 
Senin? Eğer bana kıyamet gününe 
kadar süre verecek olursan, andol- 
sun ki, onun soyunu, pek azı dışın
da, buyruğum altına alacağım.”

63-65. (O zaman Allah ona]: “Defol 
git! Onlardan kim sana uyacak olur
sa, [bilin ki], hepinizin cezası, hem 
de mükemmel bir ceza olmak üzere 
cehennem olacaktır! Onlardan gücü
nün yettiklerini sesinle baştan çıkar, 
süvarilerinle ve yayalarınla üzerleri
ne çullan, mallarında ve çocukların
da onlara ortak ol ve onlara vaatler
de bulun!” demişti. Aslında şeytan 
onlara vaatlerde bulunmakla, onlan 
aldatmaktan başka bir şey yapma
maktadır. “Bununla birlikte, Benim 
[ihlaslı] kullanm üzerinde senin hiç
bir gücün olmayacaktır." [Bu konu
da] güvence olarak Rabbin yeterlidir.

66. Nimetlerini aramanız için gemi
leri denizde sizin için yüzdüren Rab- 
binizdir; çünkü Rabbiniz, size karşı 
çok müşfik olandır.
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67. Denizde iken başınız dara düş
tüğünde Allah'tan başka çağırdıkla
rınız yok olur gider. Ancak, O, sizi 
karaya çıkarıp kurtardığında yine 
[O'ndan] yüz çevirirsiniz; çünkü in
san, gerçekten de çok nankördür!

68. Şu halde siz, O’nun, karada sizi 
yerin dibine batırmayacağından ya 
da üzerinize taş  yağdıran bir fırtına 
göndermeyeceğinden güvende misi
niz? [Eğer böyle bir şey gerçekleşe
cek olursa] o zam an kendinize, sizi 
[bu felaketlerden] koruyacak hiç 
kimse bulamazsınız!

69. Ya da O’nun, sizi, inkar etmeniz
den dolayı, üzerinize kasırga gönde
rip sizi boğmak üzere, bir kez daha 
denize göndermeyeceğinden de gü
vende misinizdir? Böyle bir durum da 
da Bize karşı size yardım edecek hiç 
kim se bulamazsınız!

70-72. Andolsun kİ, Biz, Ademoğul- 
lann ı onurlu kılmış, onlan karada ve 
denizde taşımış, onlan güzel ve te
miz olan yiyeceklerle nzıklandırmış 
ve onlan yaratm ış olduklarımızın bir 
çoğundan ü stü n  kılmıştık. Bununla 
birlikte bü tün  insanlan, önderleri ile 
birlikte çağıracağımız gün. [şunu çok 
iyi bilin kİ], [amel] kitaplan sağ elle
rine verilecek olanlar, kitaplarını 
[mutlulukla] okuyacak olanlardır. 
B ununla birlikte [o gün hiç kimseye] 
en ufak bir haksızlık bile yapılmaya
caktır; çünkü kim bu  [dünyada] kör

i ıt ©  n r j

ise, ahirette de kör olacak ve doğru yoldan da 
daha çok uzaklaşmış olacaktır.

73-75. Onlar, Bizim sana vahyettiğimizden 
başkasım yalan yere Bize isnat etmen için, se
ni neredeyse sana vahyettiğimizden uzaklaş
tıracaklar. [Eğer böyle bir şey yapacak olsan], 
o zaman seni dost edinirler. Aslında Biz seni 
desteklememiş olsaydık, sen, andolsun ki, az 
da olsa, neredeyse onlara yönelecektin. [Şayet 
böyle bir şey yapmış olsaydın], o zaman Biz, 
sana, yaşarken de öldükten sonra da kat kat 
azap tattınrdık. Sen de kendini Bize karşı ko
rum ak için hiçbir yardımcı bulamazdın!
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76-77. Onlar, seni ülkenden çıkarmak için, 
neredeyse dünyayı başına yıkacaklar. [Eğer 
onlar seni oradan çıkaracak olurlarsa, şunu 
çok iyi bilsinler ki], o zaman onlar da senin 
ardından orada pek fazla kalamayacaklardır. 
Bu, Bizim, senden önce göndermiş olduğu
muz elçilere karşı da [izlemiş olduğumuz] yol
dur. Bu yüzden sen, Bizim yolumuzda hiçbir 
değişiklik bulamazsın.
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79. Gecenin bir bölümünde kalk ve 
sadece sana m ahsus olmak üzere 
[Kur’an  okuyarak] nafile namazı kıl; 
çünkü Rabbin seni yakında övgüye 
şayan bir makama ulaştıracaktır.

80. [Ey Peygamber!] De ki: “Ey Rab- 
bim! [Gireceğim yere] beni doğruluk
la girdir; [çıkacağım yerden de] beni 
doğrulukla çıkar; bana, katından, 
[görevimi yerine getirmeme] yardımcı 
olacak güç ver!”

8 1 . De ki: “Hak gelmiştir, batıl ise 
yok olmuştur; çünkü batıl yok olma
ya mahkumdur.”

82. Biz, Kur’an’da, inananlar için şi
fa ve sevgi [kaynağı] olan [ayetler] in
dirmekteyiz. Ancak o, zalimlerin za
rarını arttırm aktan başka bir işe ya- 
ramamaktadır.

83. İnsana nimet verdiğimizde, [Biz
den] yüz çevirir, uzaklaşır. Başı dara 
düştüğünde ise ümitsizliğe kapılır.

84. De ki: “Herkes, kendi karakteri
ne uygun olarak hareket eder; Rab- 
biniz ise kimin en doğru yolda oldu
ğunu en iyi bilendir."

85. Sana Ruh’u soruyorlar; de ki: 
“Ruh, Rabbimin bir işidir. Size ise 
çok az bilgi verilmiştir.

78. 0  halde sen, güneşin batıya kaymasın
dan gecenin karanlığına kadar [geçen zaman 
içinde] namaz kıl; sabah [namazı] okumasını 
da [gerçekleştir]; çünkü sabah [namazı] oku
masında [melekler de] hazır bulunurlar.

86-87. Andolsun ki, Biz, dileseydik, 
sana vahyettiğimizi ortadan kaldırır
dık. Böyle bir durum da sen de Bize 
karşı kendini koruyacak hiç kimse 
bulamazdın. Ancak. Rabbin, sana
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olan sevgisinden dolayıdır ki, [böyle 
bir şey yapmamıştır]; çünkü Rabbi- 
nln sana olan lütfü gerçekten çok 
büyüktür.

88. De kİ: “Andolsun ki, eğer insan
lar ve cinler, şu Kur’an’m bir benze
rini meydana getirmek için bir araya 
gelselerdi, birbirlerine [bu konuda] 
yardımcı olsalardı bile yine de onun 
benzerini meydana getiremezlerdi.”

89-93. Andolsun ki. Biz, bu 
Kur'an’da her türlü örneği ayrıntılı 
bir biçimde açıklamış bulunuyoruz. 
Buna rağmen, insanların çoğu yine 
de İnkarda direnmektedirler. Bu 
yüzden onlar: "]Ey Peygamberi] Sen, 
bize, yerden bir pınar fışkırtmadıkça, 
hurma ağaçlarıyla ve asmalarla dolu 
bir bahçen olmadıkça, aralarından 
ırmaklar akıtmadıkça, göğü, iddia 
ettiğin gibi, üzerimize parça parça 
düşürmedikçe, Allah’ı ve melekleri 
karşımıza getirmedikçe, altından bir 
evin olmadıkça ya da göğe yükselme
dikçe sana asla inanmayacağız. Hat
ta göğe yükselmene bile, bize oradan 
okuyacağımız bir kitap İndirmedikçe 
asla inanmayacağız!” demektedirler. 
O halde (onlara] de ki: “Böyle istek
lerden Rabbimi tenzih ederim; çün
kü ben ölümlü olan ve Allah (tarafın
dan] gönderilmiş bulunan bir elçiden 
başka bir şey değilim!”
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94. İnsanları, kendilerine doğru yol geldiğin
de, [ona] inanm aktan alıkoyan, onlann: “Al
lah, ölümlü birini mi elçi olarak gönderdi?” 
demelerinden başka bir şey değildir.

95. O halde de ki: “Eğer yeryüzünde rahatlık 
ve huzur içinde yürüyen melekler olsaydı, o 
taktirde Biz de onlara elçi olarak gökten bir 
melek gönderirdik.”

96. Yine de ki: “Allah, benimle sizin aranızda 
tanık olarak yeter; çünkü O, yarattıklarının 
[işlerinden) haberdar olan, [onlan] çok iyi gö
rendir."
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97. O halde Allah, kimleri doğru yola ulaştı
racak olursa [bilsinler ki], onlar, doğru yola 
ulaşmış olanlardır. Bununla birlikte kimleri 
de saptıracak olursa, [bilsinler ki), sen onlara, 
O’nun dışında [onlan koruyacak olanj dostlar 
bulamazsın. Biz, onlan, kıyamet gününde, 
kör, dilsiz ve sağır olarak yüzükoyun bir ara
ya getireceğiz. Onların varacaklan yer cehen
nem olacaktır; her ne zaman ateşi azalacak 
olursa. Biz, onlar için ateşini arttıracağız!

98. İşte onlann cezası böyle olacaktır; çünkü 
onlar, Allah'ın ayetlerini inkar etmişler ve: 
"Biz, kemik, toz ve toprak olduktan sonra, 
yeni bir yaratma ile yeniden dirilecek miyiz? 
demişlerdir.

99. Onlar, gökleri ve yeri yaratmış 
olan Allah’ın, kendilerinin benzerle
rini de yeniden yaratmaya gücü yet
tiğini görmüyorlar mı? O, onlar için 
[gerçekleşeceğinde] hiçbir kuşku ol
mayan bir süre belirlemiştir. Bunun
la birlikte zalimler, yine de inkarda 
direnmektedirler.

100. De ki: “Siz, Rabbimin rahmet 
hâzinelerine sahip olsaydınız bile, 
[başkaları için] harcamaktan korktu
ğunuz için, yine o zaman da cimrilik 
ederdiniz; çünkü insan çok cimridir."

101. Andolsun ki, Biz, Musa’ya apa
çık dokuz mucize vermiştik. [Ey pey
gamber!] İsrailoğullanna, Musa ken
dilerine geldiğinde [başlarına neler 
geldiğini] sor! Hani Firavun ona: “Ey 
Musa! Ben, kuşkusuz, senin büyü
lenmiş biri olduğunu düşünüyo
rum.” demişti.

102. Bunun üzerine Musa [Fira
vuna]: “Andolsun ki, bunları ancak 
göklerin ve yerin Rabbi olan [Al- 
lahj’ın [sana] delil olarak indirdiğini 
sen de pekala biliyorsun. Ey Fira
vun! Ben de kuşkusuz, senin mah
volacağını düşünüyorum.” diyerek 
karşılık vermişti.

103. Firavun, daha sonra, onlan ül
keden çıkarmak istemişti. Bunun 
üzerine Biz, onu ve onunla birlikte 
olanlann hepsini suda boğmuştuk.

104. Ardından İsrailoğullanna: “Şim
di yeıyüzüne güvenli bir biçimde yer
leşin; ancak [hiçbir zaman unutma
yın ki[. Biz, ahiretle ilgili sözümüz 
gerçekleştiğinde, sizi bir araya getire
ceğiz.” demiştik.

291
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105-106. Biz. Kur'an’ı gerçeği bildir
mek üzere İndirdik; bu yüzden o, 
gerçeği bildirmek için İnmiştir. Ger
çekten de Biz, seni sadece müjdele- 
yici ve uyarıcı olarak göndermiş bu
lunuyoruz. Biz, Kur’an’ı parça parça 
indirdik ve onu insanlara ağır ağır 
okuman için bölümlere ayırdık.

107-109. De ki: “Siz, ister ona inanın, 
ister inanmayın!" Gerçek şudur ki, 
daha önce kendilerine ilim verilmiş 
olanlar, kendilerine [Kur’an] okun
duğunda, derhal yüz üstü secdeye 
kapanırlar ve: “Ey Rabbimiz! Seni 
tenzih ederiz; andolsun ki, Rabbimi- 
zin sözü gerçekleşmiştir.” derler ve 
ağlayarak derhal yüz üstü yere ka
panırlar. Bu durum, onların alçak 
gönüllülüklerini daha da arttınr.

lıo. De ki: “İster Allah diye çağırın, 
ister Çok Seven diye çağırın; nasıl 
çağırırsanız çağırın, [çağırdığınız her 
zaman hep aynı Allah’tır]; çünkü gü
zel isimler O’nundur! Namaz kılar
ken ne sesini yükselt ne de kıs; ama 
ikisinin arasında bir yol izle!"

lll. De ki: “övgü, çocuk edinme
yen, egemenliğinde ortağı bulunma
yan ve güçsüzlükten dolayı herhangi 
bir yardımcıya gereksinme duyma
yan Allah'a aittir; o halde O’nu gere
ği gibi ulula!"

K-1"  S..,,-,,. <;,,, , 5 w

j  b  j  ı  e ;-

18. KEHF SÛRESİ 
[Mekke’de inmişti ve 

110 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

1-5. Övgü; kendi k a tından  gelecek olan çok 
şiddetli b ir azap  ile [inkarcılan] uyarm ak, iyi 
işler yapan  inanan lara , [ahirettel kendileri 
için çok güzel bir karşılık  olacağını, orada 
[cennetlerde] sü rek li o larak  kalacak lann ı 
m üjdelem ek ve: “Allah çocuk edindi.” diyen
leri uyarm ak  için, ku lu  M uham m ed’e kitabı 
indiren  ve onda hiçbir yanlışlığın yer alm ası
n a  im kan verm eyen ve [böylece] onu dosdoğ-
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ru [bir hidayet rehberi] kılan Allah’ındır. Ne 
“Allah çocuk edindi.” diyenlerin, ne de atala
rının bu konuda [kendilerini doğrulayacak] 
hiçbir bilgileri yoktur. Oysa ağızlarından çı
kan bu söz ne kadar ağır bir sözdürl Gerçek 
şudur ki, onlar, yalandan başka bir şey söy
lememektedirler.

6. Belki de sen, onların bu söze inanmama
larından dolayı üzülerek kendini helak ede
ceksin!
7-8. Biz, onlardan kimlerin daha iyi iş yap- 

tıklannı görmek için, yeryüzünde olan her 
şeyi, onu güzelleştirmek için var etmiş bulu
nuyoruz; ancak, Biz, daha sonra onun üze

rinde olan her şeyi kupkuru bir top
rak haline dönüştüreceğiz.

9. [Ey Muhammedi] Yoksa sen. Bi
zim, mucizelerimiz arasında [yalnız] 
Kehf ve Rakim yaranının [durumları
nın] mı şaşılacak olduğunu düşünü
yorsun?

10. Hani o gençler bir zamanlar, 
mağaraya sığınmışlar ve: “Ey Rabbi- 
mizl Bize katından sevgini ver ve bu 
işimizde bize bir çıkış yolu hazırla!" 
demişlerdi.

11-12. Bunun üzerine Biz de onları 
mağarada yıllarca derin bir uykuya 
daldırmıştık. Sonra Biz, iki gruptan 
hangisinin mağarada kaldıkları sü
reyi daha iyi hesapladığmı belirle
mek için, onları daldıkları derin uy
kudan uyandırmıştık.

13-15. Biz, şimdi sana, onların kıs
sasını gerçeğe uygun olarak anlata
cağız: Onlar, Rablerine inanmış olan 
gençlerdi; bu yüzden Biz, onların, 
doğru yolla ilgili [bu bilinçlerini] da
ha da derinleştirmiş ve halklarının 
karşısına dikilip [onlara]: “Rabbimiz, 
göklerin ve yerin Rabbidir. Bu yüz
den biz, O’nun dışmda hiç kimseyi 
tanrı olarak çağırmayız; çünkü, o 
taktirde, biz, andolsun ki, çok çirkin 
bir söz söylemiş oluruz! Ancak, bizim 
şu halkımız, O’nun dışmda tanrılar 
edinmişlerdir. Ama onlar, onlarla il
gili niçin açık bir delil getiremiyorlar 
ki...! Bu durumda Allah hakkında 
yalan uydurandan daha zalim kim 
olabilir ki...?" dediklerinde kalplerini 
pekiştirmiştik.
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16. [Ancak onlar, halklarının doğru 
yola geleceğinden umutlarım kestik
lerinde ve onlardan uzaklaşmaya ka
rar verdiklerinde, içlerinden biri di
ğerlerine]:*1 “Madem ki, biz, onları ve 
onların, Allah dışında ibadet ettikle
rini terk etmiş bulunuyoruz, o halde 
mağaraya sığınalım ki, Rabbimiz, bi
ze sevgisini yaysın ve işimizi kolay
laştırsın!" [demişti].

17. Sen [orada bulunsaydm], onlar, 
mağaranın genişçe bir yerinde uyur
larken, güneşin, doğarken, mağara
nın sağına yöneldiğini, batarken de 
mağaranın sol tarafından onlara do
kunmadan geçtiğini görürdün. Bu, 
Allah'ın mucizelerindendir. O halde 
Allah kimi doğru yola ulaştıracak 
olursa, [bilsin kil, o, doğru yola ulaş
tırılmış biridir. Bununla birlikte, O, 
kimi doğru yoldan saptıracak olursa, 
[şunu çok iyi bilsin ki], sen ona ken
disine doğru yolu gösterecek hiçbir 
dost bulamazsın.

18. Sen, onlar, uykuda oldukları 
halde, yine de onları uyanık sanır
dın. Biz onlan, sağa ve sola döndü
rüyorduk. Köpekleri de girişte ön 
ayaklarını uzatmış yaüyordu. Onla
rın bu durumlarına tanık olsaydın, 
dehşete kapılarak oradan kaçar gi
derdin!

19-20. Nihayet Biz, [mağarada uyur 
bir durumda ne kadar kaldıklarım] 
birbirlerine sorabilmeleri için, onlan 
uyandırmıştık. İçlerinden biri [diğer
lerine]: ‘[Mağarada] ne kadar kaldık?"

KehfSuresi, <:<■„ ]r-
1 ’ S"r,- ı,.

diye sormuştu. Onlar da: “Bir gün ya da daha 
az kaldık." diyerek karşılık vermişlerdi. [Yine 
içlerinden bir kısmı diğerlerine): “Ne kadar 
kaldığımızı en iyi Rabbimiz bilir. Şimdi biz, içi
mizden birini şu paramızla kente gönderelim 
O da kent halkından kimin yiyeceğinin daha 
temiz olduğuna bir baksın, bize ondan yiyecek 
getirsin, [orada] çok nazik davransın ve sakın, 
yerimizi hiç kimseye belli etmesin; çünkü bizi 
bulacak olurlarsa, bizi taşlayarak öldürürler 
ya da bizi dinlerine döndürürler. Bu taktirde 
ise asla kurtuluşa eremeyiz!"*2 demişlerdi.

»1 Sûz konusu ayette geçen konuşmaları, yukarıda geçen konuşm alara bağlayan çevirilerde vardır Burada 
da. kişiler arasında geçen konuşmalar ‘blz‘ yerine *siz*li olarak geçmektedir.

82 Bu ayette de geçen konuşmalar. *blz" yerine “s iz li olarak geçmektedir.
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21. Böylece Biz, insanların, Allah’ın vaadinin 
gerçek olduğunu ve kıyamet vaktinin gelece
ğinde hiçbir kuşku bulunmadığım bilmeleri 
için, onları buldurm uştuk. Hani, aralarında 
onlann durum larını tartışanlar: “Onların 
anısına bir anıt dikelim!' Rableri onlann du
rumlarını en iyi bilendir.” demişlerdi. Bunun
la birlikte onlann durum una vakıf olanlar 
ise: “Üzerlerine m utlaka b ir mescit yapaca
ğız!" demişlerdi.

22. Kimileri: “Onlar üç kişidirler: dördüncü
leri ise köpekleridir." derlerken, kimileri de

karanlığa taş atarak: “Onlar, beş ki
şidirler; altmcılan ise köpekleridir." 
demektedirler. Yine kimileri de: “On
lar yedi kişidirler; sekizincileri ise 
köpekleridir." demektedirler. De ki: 
“Onlann sayısını en iyi bilen Rab- 
bimdir. Onlan ancak çok az kimse 
bilir. Bu yüzden onlarla, onlar hak
kında, ancak açık bir biçimde tartış 
ve onlardan hiçbirine onlarla ilgili 
hiçbir şey sorma!”

23-24. Hiçbir şey hakkında sakın: 
“Allah dilerse" demeden “Ben, bunu 
yann yapacağım." deme! U nuttu
ğunda da Rabbini an ve “Yakında 
Rabbim beni bundan daha doğrusu
na ulaştıracaktır.” de!

25. [Kimileri]: “Onlar, m ağaraların
da üç yüz yıl kaldılar” [demişlerdi]. 
[Kimileri de bu sayıya] dokuz ilave 
etmişlerdi.

26. De ki: “Onlann ne kadar kaldık
larını en iyi bilen Allah’tır; çünkü 
göklerin ve yerin gaybı O’nundur. 
Gerçekten de O, ne güzel gören, ne 
güzel işitendir! Onlann, O’nun  dışın
da hiçbir dostu yoktur. O, egemenli
ğine hiç kimseyi ortak etmez!”

27. Rabbinin kitabından sana vah- 
yedileni oku! Onun sözlerini değişti
recek hiç kimse yoktur. O’nun  dışın
da asla hiçbir sığınak bulamazsın!

* Bu ayette üslup özelliğinden dolayı “siz”li İlliler “blz"ll olarak çevrilmiştir.
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28. Sen. sabah akşam hoşnutluğu
n u  isteyerek Rablerine dua edenlerle 
birlikte olmaya çabala ve dünya ha
yatının çekiciliğine kapılarak gözleri
ni salan onlardan ayırma.' Kalbini 
Bizi anm aktan alıkoyduğumuz, nef
sinin arzusuna uyan ve işi hep aşırı
lık olan kimseye de uyma!

29. De ki: ‘Gerçek, Rabbinizdendir. 
O halde, kim dilerse, inansın, kim de 
dilerse, inkar etsin! Ancak Biz, za
limler için, duvarları kendilerini ku
şatacak olan bir ateş hazırlamış bu
lunuyoruz. Eğer su  için feryad ede
cek olurlarsa, onlara, erimiş maden 
gibi yüzleri kavuracak olan bir su  ve
rilecektir. Ne kötü bir içecektir, o! Ne 
kötü bir konaklama yeridir orası!”

30-31. İnananlara ve iyi işler yapan
lara gelince; (bilsinler ki]. Biz, güzel 
iş(ler] yapan(lann) ecrini asla boşa 
çıkarmayız. Gerçekten onlar, altla
rından ırmaklar akan adn cennetle
ri, kendilerinin olacak olanlardır. 
Onlar, orada altın bileziklerle beze
necekler. ince ve kaim ipekten (yapı
lan! yeşil elbiseler giyecekler ve ora-
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da tahtlar üzerine kurulacaklardır. Ne güzel 
bir sevap ve ne güzel bir konaklama yeri!

32-34. Sen, onlara, şu iki adamın durumunu 
örnek olarak ver! Biz, onlardan birine, iki 
üzüm bağı vermiş, etrafım hurmalıklarla çe
virmiş ve aralarında da bir ekinlik yapmıştık. 
Her iki bağ da aralarında bir ırmak akıttığı
mız için, ürünlerini tam olarak vermiş ve hiç
bir şey eksik bırakmamıştı. Böylece (bu 
adaml, bol ürün elde etmişti. O, (bir gün] ar
kadaşıyla konuşurken, ona: “Ben, malca 
senden daha zenginim, nüfusça da senden 
daha güçlüyüm." demişti.

I
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16-18. Andolsun ki. Biz, gökte yıldız
lar yaratmış, böylece onu seyreden
ler için süslemiş ve onu her kovul
muş şeytandan korumuştuk. Bu
nunla birlikte, şeytanlar içinden ku
lak hırsızlığına kalkışacak olan olur
sa, o taktirde, parlak bir ateş alevi 
(onu engellemek için derhal] onu iz
lemeye koyulur.

19-20. Yere gelince; Biz onu yaymış, 
üzerine sabit dağlar yerleştirmiş ve 
orada her şeyi ölçülü bir biçimde bi
tirmiştik. Böylece Biz, orada hem si
zin hem de beslenmelerinde sizin yü
kümlü olmadıklarınız için yaşama 
imkanları sağlamıştık.

21. Var olan hiçbir şey yoktur ki, 
kaynağı Bizim yanımızda olmasın! 
Bununla birlikte Biz, onu ancak belli 
bir ölçü doğrultusunda indirmekteyiz.

22-23. Biz, [bitkileri] döllendirmek 
üzere rüzgarlar göndermekte, susuz
luğunuzu gidermek için gökten yağ
mur indirmekteyiz; çünkü onun kay
nağını elinde tutan siz değilsinizdir; 
çünkü hayatı sürdüren ve ölümü 
gerçekleştiren sadece Biziz. [Her şey 
yok olduktan sonra] kalacak olan da 
sadece Biziz!

24-25. Andolsun ki. Biz, sizden önce 
gelmiş olanları da sizden sonra gele
cek olanları da bilmekteyiz. Kuşku
suz, [kıyamet gününde] onlan topla
yacak olan O'dur. Gerçekten de O, 
çok bilge olan, çok iyi bilendir.

26-27. Andolsun ki, Biz, insanı, ses 
çıkaran bir balçıktan, şekil verilebi-

Sûre 15
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len kara balçıktan yaratmıştık. Cinlere gelin
ce, Biz onlan, daha önceleri kavurucu ateş
ten yaratmıştık.

28-29. Hani bir zamanlar Rabbin meleklere: 
“Ben, ses çıkaran bir balçıktan, şekil verilebi
len kara balçıktan bir insan yaratacağım; 
onu tam anlamıyla şekillendirip ona Ru- 
hum’dan üfleyeceğim zaman, önünde yere 
kapanarak onu selamlayın!” demişti.

30-31. Bunun üzerine melekler, İblis dışında, 
hep birden önünde yere kapanarak onu se- 
lamlamışlardı; çünkü o, onun önünde yere 
kapananlarla birlikte olmayı reddetmişti.
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35-36. Böylece o, kendine yazık etmiş olarak 
bahçesine girmiş ve: “Ben, bu  [bağın] [bir gün] 
yok olacağım asla  düşünm üyorum . Kıyame
tin kopacağım da düşünm üyorum . [Hem kı
yamet kopsa) ve ben de Rabbimin huzuruna 
çıkanlsam bile, andolsun ki, orada da bura
dan daha iyi bir yer bulurum .” demişti.

den ben, Rabbime, hiç kimseyi ortak 
koşmam. Bağına girdiğinde ise, keş
ke “Allah ne dilerse ancak o olur; 
çünkü Allah’ın dışında hiçbir güç 
yoktur." deseydin! Eğer sen şimdi 
beni mal ve çocuk bakımından ken
dinden aşağı görüyor isen, [şunu çok 
iyi bil ki], Rabbim, bana yakında se
nin bağından daha iyisini verecektir 
ve senin bağının üzerine de kupkuru 
bir toprağa dönüşmesi için, gökten 
yıldırımlar gönderecek ya da bağının 
suyu çekilecek; öyle ki, sen bir daha 
onu asla bulamayacaksın!” diyerek 
karşılık vermişti.

42-43. Çok geçmeden adamın bütün 
ürünleri yok oluvermişti. O, bağım, 
altı üstüne gelmiş bir biçimde [görür 
görmez], onun için harcadığı bunca 
emeğe yanarak ellerini oğuşturmaya 
başlamış ve: “Keşke Rabbime hiç 
kimseyi ortak koşmasaydım!” demiş
ti. Çünkü onun artık, Allah dışında 
kendine yardım edecek yardımcıları 
olmadığı gibi o, kendi kendine de 
yardım edecek durumda değildi.

44. îşte böyle bir durumda, koruyu
culuk, ancak gerçek olan Allah'ındır. 
O, ödüllendirme bakımından da ce
zalandırma balonundan da en iyi 
olandır!

37-41. B unun üzerine kendisiyle konuşan 45' 0 n la ra  örnek olarak dünya  h a '  
arkadaşı ona: “O halde sen, [böyle konuş- yatım  da §öster: °- gökten indlrdi^  
maklaj, seni [önce] topraktan, daha sonra da 11112 ya^m ura benzer’ Böylece 3 ^ '  
nutfeden yaratmış olan ve ardından da seni 2011011 biüdler1 onunla SUİ£UUP ^  
insan olarak biçimlendiren Allah'ı mı inkar ?W er' Ama' sonunda orüar' rûzgan n  
ediyorsun? Ancak, bana gelince, ben [inanı- savurduğu ?öPe dönerler. Allah her 
yorum ki]. O, Rabbim olan Allah'tır; bu  yüz- getirendir.
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46. Mallar ve oğullar dünya hayatının 
süsleridir; ürünleri kalıcı olacak olan 
iyi işler ise, Allah nazarında hem  se 
vap bakım ından hem  de üm it kayna
ğı olma bakım ından daha hayırlıdır.

47-49. Dağlan yerlerinden oynataca
ğımız ve senin de bu  yüzden yeri 
düm düz göreceğin gün, Biz, insanla- 
n n  hepsini, onlardan hiçbirini a tla 
m adan, b ir araya getireceğiz. O gün, 
onlar, [hesap vermek üzere] saflar 
halinde Rablerinin h uzuruna çıkan- 
lacaklardır. [O zam an Allah, onlara]: 
“A ndolsun ki, siz, [bugün], sizi ilk 
kez yarattığım ız gibi bize gelmiş b u 
lunuyorsunuz; oysa ki siz. [dünyada 
iken], sizin için bir buluşm a zamanı 
tayin edemeyeceğimizi san ıyordu
nuz! O gün  herkesin amel defteri or
taya konacaktır. Sen, (o zaman], 
su ç lu la rın , o defterlerinde yazılı 
o lanlardan dolayı korkuya kapıla
caklarını ve: “Eyvahlar olsun bize! 
Bu nasıl bir defter ki, küçük ya da 
büyük dem eden ne varsa, hem  de 
hiçbirini atlam adan, hepsini sayıp 
döküyor!” diyeceklerine tanık  ola
caksın . Böylece onlar, [dünyada 
iken] yapm ış olduklarını karşıların
da  hazır bulacaklardır; çünkü Rab- 
bin hiç kimseye haksızlık etmez.

PSİ' C ü *  15, S û re
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51. Ben, onlan, ne gökler ile yerin ne de ken
dilerinin yaratılm asında hazır bulundurdum . 
Bu yoldan saptıranları da [hiçbir zaman] yar
dımcı edinmedim.

50. Hani Biz, meleklere: “Adem’i se
lamlayın!" demiştik; b u n u n  üzerine 
onlar, İblis dışm da, [onu] selamla- 
mışlardı. O, cinlerdendi. Bu yüzden, 
Rabbinin emrine karşı gelmişti. O 
halde şimdi siz, hem  de düşm anları
nız oldukları halde, yine de onu ve 
dostlarını mı Benim dışım da dost 
edineceksiniz? Bu, zalimler için ne 
kötü bir mübadeledir!

52. Allah’ın [ortak koşanlara]: “Benim ortak
larım olduklarını iddia ettiklerinizi çağımı!” 
diyeceği gün. onlar, onlan  çağıracaklar, ama 
onlar kendilerine karşılık veremeyeceklerdir; 
çünkü  Biz, [o gün] ara lan n a  aşılmaz bir uçu
rum  koyacağız.

53. Suçlular, ateşi gördüklerinde, içine dü 
şeceklerini anlayacaklardır; ancak oradan bir 
kaçış yolu bulam ayacaklardır.
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54. Andolsun ki. Biz. bu Kur’an d a  insanlar 
için her türlü örneği ayrıntılı bir biçimde 
açıklamış bulunuyoruz. Buna rağmen insan, 
yine de varlıklar içinde tartışmaya en düşkün 
olandır.

[onlara], hakkı o rtadan kaldırm ak 
için, asılsız bir takım  delillerle karşı 
çıkm akta, ayetlerimi ve kendilerine 
yapılan uyanlan[m ı] alay konusu  
yapm aktadırlar.

57. Rabbinin ayetleri kendisine h a 
tırlatıldığı halde yine de onlardan 
yüz çeviren ve işlediği günah ları 
u n u tan  kim seden d ah a  zalim kim 
olabilir ki...? Bu yüzden Biz, on lann  
kalplerine, Kur’a n ’ı an lam am aları 
için, örtüler, kulaklarına da ağırlık 
koymuş bulunuyoruz. Bu nedenle, 
sen onları doğru yola ne kadar çağı
rırsan  çağır, onlar asla doğru yola 
ulaşam ayacaklardır.

58-59. B ununla birlikte Rabbin, çok 
bağışlayan, sevgi sahibi olandır. Bu 
yüzden, yaptıklarından dolayı onlan  
cezalandırm ak [isteseydi], on lan  he
men cezalandınverirdi. Ne var ki, on 
lar için vadedilmiş olan b ir sü re  v ar
dır; öyle ki, onlar, bu  sü re  geldiğin
de, artık  azaptan kurtu lm ak için hiç
bir çıkış yolu bulam ayacaklardır. 
[Bu kuralın en açık delili], zulm et
melerinden dolayı geçmişte kendile
rini yok ettiğimiz şu  kentlerdir; ger
çekten de Biz onlan  yok etm ek için, 
kendilerine bir sü re  belirlemiştik.

55. Insanlan. kendilerine doğru yolu gösteri
ci geldiğinde, [ona] inanmaktan ve Rablerin- 
den bağışlanma dilemekten alıkoyan; önceki
lerin başlarına gelenlerin kendi başlarına gel
mesini ya da [ahirette başlarına gelecek] aza
bın hemen başlarına gelmesini beklemelerin
den başka bir şey değildir.

56. Biz, elçileri ancak müjdeciler ve uyarıcı
lar olarak göndeririz; ancak, inkar edenler.

60. Hani Musa, bir zamanlar, genç 
arkadaşına: “Ben, yıllarca zaman 
harcamam gerekse bile, yine de iki 
denizin birleştiği yere varıncaya dek 
yoluma devam edeceğim.” demişti.

61. Ancak, onlar, iki denizin birleş
me yerine vardıklarında, balıklarım 
unutuvermişlerdi. Balık da denizde 
bir yol bulup gözden kaybolmuştu.



62. (Buluşma yerinil geçtiklerinde, 
Musa genç arkadaşına: ‘Azığımızı 
getir; çünkü bu yolculuğumuzdan 
dolayı epey yorulduk-’ demişti.

63. O da: ‘Gördün mü bakî Dinlen
mek için kayaya sığındığımızda, balı
ğı unutmuşum; onu bana unutturan 
şeytandan başkası değildir. O da yo
lunu bulup denize ulaşıvermiş! Ne 
tuhaf!" diyerek karşılık vermişti.

64-65. Musa’ da: ‘Bu, zaten bizim is
tediğimiz şeydi." demişti. Bunun 
üzerine onlar, hemen izleri üzerinde 
geri dönmüşlerdi. [Oraya vardıkla
rında] karşılarında, Bizim, kendisine 
nezdimizden sevgi verdiğimiz ve ken
disine bizzat katımızdan ilim öğretti
ğimiz kullarımızdan bir kulu karşıla
rında buluvermişlerdi.

66. Musa da ona: “Sana öğretilen
lerden, doğru yolu bulmama yardım
cı olacak olan bilgileri bana öğret
men için seni izleyebilir miyim?" diye 
sormuştu.

67-68. O da: "Sen benimle birlikte 
[olmaya] katlanamazsın; mevcut bil
gilerin doğrultusunda anlayamaya
cağın şeylere nasıl katlanabilirsin 
kİ...?" diyerek karşılık vermişti.

ee. Musa da: “İnşallah, katlanacağı
mı göreceksin. Yapacağın hiçbir işte 
de sana karşı gelmeyeceğim!" demişti.

70. Bunun üzerine o da: “Madem ki 
beni izlemek [isüyorsunl, o halde, 
sana bizzat ben söz etmediğim süre
ce, bana hiçbir şey hakkında soru 
sorma!" demişti.

7 i. Böylece onlar, [aralarında anla- 
şmcal birlikte yola koyulmuşlardı. 
Derken bir gemiye binmişlerdi. [İne
cekleri sıradal, o zat, gemide bir de
lik açıvermişti. [Bu durum  karşısm-
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da Musa]: “İçindekileri boğmak için mi gemi
yi deldin? Andolsun ki, sen çok kötü bir iş 
yaptın!" diyerek haykırmıştı.

72. O da: “Ben sana  benimle birlikte olmaya 
asla katlanam azsın dememiş miydim?" diye
rek karşılık vermişti.

73. Musa da: “U nuttuğum  için beni kınama 
ve işimde de b an a  güçlük çıkarma!” demişti.

74. Onlar, tek ra r yola koyulm uşlar ve çok 
geçmeden b ir erkek çocuğa rastlamışlardı. 0 
zat, o çocuğu hem en o rada  öldürüvermişti. 
Bu durum  karşısında M usa: “Sen, hiç kimse
yi öldürmemiş olan m asum  b ir  insanın canı
na  kıydın ha! Andolsun ki, sen  gerçekten çok 
çirkin b ir iş yaptın!" diye çıkışmıştı.
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75. 0 da: “Ben sana benimle birlikte olmaya 
asla katlanamazsın dememiş miydim?” diye
rek karşılık vermişti.

76. Musa da: “Eğer bundan sonra sana bir 
daha herhangi bir şey soracak olursam: o 
taktirde artık benimle arkadaşlık etme; çün
kü benden yana yeterince özür işitmiş bulu
nuyorsun.” demişti.

77. Böylece onlar, tekrar yola koyulmuşlar, 
sonunda bir kasabaya vararak halkından yi
yecek istemişlerdi. Ancak kasaba halkı, onla- 
n misafir etmeye yanaşmamıştı. Bu arada 
onlar, yıkılmak üzere olan bir duvar görmüş-

lerdi. O zat onu onanvermişti. Bu
nun üzerine Musa: “Dileseydin, bu 
yaptığın işten dolayı ücret bile alabi
lirdin!” demişti.

78. O da: “İşte bu, benimle senin 
aranda yol ayırımıdır. Şimdi sana, 
benimle birlikteyken katlanamadığm 
olaylann iç yüzünü anlatacağım:”

79. “Gemiye gelince; o, denizde çalı
şan yoksul insanlara aitti. Onu ku
surlu hale getirdim; çünkü peşlerin
de her türlü [sağlam] gemiye el ko
yan bir hükümdar bulunuyordu.”

80-81. “Öldürdüğüm erkek çocuğuna 
gelince; onun annesi ile babası, ina
nan kimselerdi. Çocuğun ileride onla
rı azdırmasından ve inançsızlığa sü
rüklemesinden korkmuştuk. Rabble- 
rinin, o çocuk yerine, kendilerine, on
dan daha temiz, sevgi ve şefkat bakı
mından kendilerine daha yakın ola
cak bir [çocuk] vermesini istemiştik.”

82. “Nihayet duvara da gelince; o, 
kentteki iki öksüz çocuğa aitti. O du
varın altında kendilerine ait olan bir 
hazine bulunuyordu. Babalan ise 
çok iyi bir insandı. Rabbin, onların, 
ergenlik çağma ulaşmalarım ve - 
Rabbinden bir sevgi göstergesi ola
rak-, hâzinelerini çıkarmalarını iste
mişti. Ben, bunların hiç birini kendi
liğimden yapmış değilimdir. İşte, be
nimle birlikte iken katlanamadığm 
olaylann iç yüzü, gerçek anlamı 
bunlardır.”

83. Sana Zu'l-Kameyn’i soruyorlar. 
De ki: “Size onunla ilgili bazı şeyler 
anlatacağımı”

301
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«4 8». Gerçekten de Biz. oıııı yeıyü 
zillide güçlü kılınış ve ona ulaşmak 
İslediği lırr şeyi elde etmenin yolu 
mı, sebebini öğretmiştik. Bflylece o 
da [yaptığı her lşte|, o Işlıı sebebine 
sarılıyordu.

«6. Nihayet güneşin ballığı yere var
dığında, o. onu kara balçıklı bir gö
zede balar görmüştü. Hemen orada 
bir halka rastlamıştı. Bunun üzerine 
Biz: “Ey Zu’l-Kameyn! Onlara azap 
da edebilirsin iyi muamelede de bu
lunabilirsin!" demiştik.

87-88. O da: “Zulmedene gelince: biz 
onu cezalandıracağız: sonra da o, 
Habblne gönderilecektir. O da onu 
çok korkunç bir azap ile azaplandı- 
racaktır. Bununla birlikte inanan ve 
iyi iş yapana gelince: [çok iyi bilsin 
ki], en güzel karşılık onun olacaktır. 
Biz de ona buyruğumuzda kolay ola
nı söyleyeceğiz.” demişti.

89. O yine [yapacağı işte] sebebine 
sarılmıştı.

90-91. Nihayet güneşin doğduğu ye
re vardığında, o, güneşi, kendilerine 
ona karşı hiçbir korunma imkanı 
vermediğimiz bir halk üzerine doğar 
bulm uştu. [Biz, onlar için böyle bir 
yaşam a biçimi var etmiştik; Zu’l- 
Kameyn de, onları, öylece bırakmış
tı). Gerçekten de Biz, onunla ilgili 
her şeyden haberdar bulunuyorduk.

92. O yine [yapacağı işte] sebebine 
sarılmıştı.

93. Nihayet iki dağ arasındaki bir 
yere geldiğinde, o, orada hemen he
men hiçbir söz anlamayan bir halka 
rastlamıştı.

94. Onlar: “Ey Zu’l-Kameyn! Ye’cuc 
ve Me'cuc ülkede bozgunculuk yap
maktadırlar. Bu yüzden bizimle on-

j '
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lar arasında bir sed yapman koşuluyla sana 
bir vergi verelim mi?” demişlerdi.

95-96. O da: “Rabbimin bana sağlamış oldu
ğu güç daha hayırlıdır. Ancak siz, bana gücü
nüzle yardımcı olun ki, ben de sizinle onlar 
araşm a sağlam bir set yapayım! Bana demir 
kütlelerini getirin!” diyerek karşılık vermişti. 
Nihayet iki dağm arasım  doldurduğunda da 
o, [onlara]: “Ateş yakıp körükleyin!” demişti. 
Sonunda demir kor haline geldiğinde, o: “Ba
na erimiş bakır getirin ki, üzerine dökeyim!" 
demişti.

97. [Böylece Zu’l-Kameyn öylesine güçlü bir 
set meydana getirmişti ki, Ye’cuc ve Me’cucl 
artık onu ne aşabilirlerdi ne de delebilirlerdi.
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98. Bunun üzerine o: “Bu, Rabbimin [size 
olan] bir sevgisi[nin bir sonucudur]. Bunun
la birlikte, Rabbimin belirlediği zaman geldi
ğinde, O, bu şeddi yerle bir edecektir, çünkü 
Rabbimin sözü gerçektir.” demişti.

99. Biz, o gün, insanları, dalgalar gibi birbir
lerine çarpar bir halde bırakacağız. Sura üf
lendiğinde de onlan bir araya getireceğiz.

100-101. Biz, o gün, cehennemi, [dünyada 
iken] Beni anmaya [kalp] gözleri kapanmış bu
lunan ve [gerçeği] dinlemeye tahammül ede
memiş olan inkarcıların karşısına çıkaracağız.

102. İnkar edenler, acaba, benim kullarımın, 
Benim dışımda dost edineceklerini mi sanı

yorlar? Gerçekten de Biz, cehennemi 
inkar edenler için bir konaklama ye
ri olarak hazırlamış bulunuyoruz.

103. De ki: “Yaptıkları işlerde en çok 
zarara uğrayanları size bildirelim 
mi?”

104-105. Bunlar, iyi iş yaptıklarını 
sandıklan halde, dünya hayatına yö
nelik çabalan boşa gitmiş olan kim
selerdir. Onlar, Rablerinin ayetlerini 
ve O nunla karşılaşacaklarını inkar 
eden kimselerdir. Madem ki, [böyle 
davranmakla] amelleri boşa gitmiş
tir: o halde, Biz de kıyamet gününde 
onlara hiçbir değer vermeyeceğiz.

106. İşte onlann cezası, inkar e ttik 
leri, ayetlerimi ve elçilerimi alay ko
n u su  yaptıklan içindir ki, böyle bir 
cehennem olacaktır.

107-108. İnanan ve iyi işler yapanla
ra  gelince; onlar için, konaklam a ye
ri olarak fîrdevs cennetleri olacaktır; 
onlar orada sürekli kalacaklardır ve 
oradan hiçbir şekilde ayrılm ak iste
meyeceklerdir.

109. De ki: “Rabbimin sözlerini [yaz
mak için] deniz mürekkep olsaydı ve 
bir o kadar ilave etseydik bile, yine 
de Rabbimin sözleri bitmeden önce 
deniz tükenirdi.”

ııo. De ki: “Kuşkusuz, ben de sizin 
gibi ölümlü bir insanım; ancak bana 
tanımızın tek bir tann  olduğu vah- 
yolunmaktadır. O halde her kim 
Rabbine kavuşmayı umuyor ise, iyi 
iş yapsın ve Rabbine ibadette hiç 
kimseyi ortak koşmasın!”
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19. MERYEM SÛRESİ 
IMekke’de inmiştir ve 

98 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

l. Kâf, Hâ, Yâ, ‘Ayn, Sâd.

2-6. (Bu), Rabbinin, kulu Zekeriy- 
ya’ya olan sevgisinin bir anlatımıdır: 
Hani o, bir zamanlar, Rabbine ses
sizce seslenmiş ve ona: “Ey Rabbiml 
Kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağar
dı. Ey Rabbim, sana (yaptığım) du
alar, hiçbir zaman, karşılıksız kal
madı. Ancak, ben, benden sonra, ya
kınlarımın [yapacaklarından] endişe 
ediyorum; çünkü eşim kısırdır. O 
halde bana katından, bana ve Yakub 
oğullarına mirasçı olacak olan bir 
çocuk ver ve onu, ey Rabbim, hoş
nutluğuna layık olacak biri kıl!” di
ye seslenmişti.

7. (Bunun üzerine Allah ona): “Ey 
Zekeriyya! Biz sana Yahya admda bir 
çocuk müjdeliyoruz. Biz, daha önce
leri böyle bir adı hiç kimseye verme
miştik.” buyurmuştu.
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9. O da: “İşte böyle...” buyurmuş ve “Bu Be
nim için çok kolaydır. Nitekim, seni, önce
den, sen hiçbir şey değilken bile, yaratmamış 
mıydım?” diyerek devam etmişti.

10. Zekeriyya da: “Ey Rabbim! O halde bana 
(bu konuda) bir işaret ver!” demişti. O da: 
“İşaretin, insanlarla tam olarak üç gün bo
yunca konuşmamandır.” buyurmuştu.

8. Zekeriyya da: “Ey Rabbim! Eşim, 
kısır, ben ise bu denli yaşlı iken, be
nim nasıl bir çocuğum olabilir ki...?” 
demişti.

il. Bunun üzerine o da mabetten çıkıp hal
kının yanma varmış ve onlara: “Sabah akşam 
Allah’ı teşbih edin!” diye işarette bulunmuş
tu.
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12-14. [Çocuk doğup büyüdüğünde Biz ona]: 
"Ey Yahya! Kitaba sımsıkı sarıl.” demiş ve 
ona daha çocuk iken kaümızdan, bilgelik, 
yumuşak kalplilik ve annmışlık vermiştik. 
Bu yüzden o, her zaman Bizim bilincimizdey- 
di. Anne ve babasma karşı çok iyi davranırdı.
0. asla dik başlı bir zorba olmamıştı.

15. 0  halde, selam; doğduğu günde de, öle
ceği günde de ve tekrar dirileceği günde de 
onun üzerine olsun!

ift-17. Kitapda Meryem’i de an; hani o, aile
sinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekil
mişti. Böylece onlarla kendisi araşma bir per

de germişti. Bunun üzerine Biz de 
ona Ruhumuzu göndermiştik; o da 
tam bir insan şeklinde görünmüştü.

18. Bu durum karşısında Meryem 
ona: “Ben senden, Çok Seven Allah'a 
sığınırım. Eğer O'nun bilincinde isen 
[sakın bana dokunma!]” diye haykır
mıştı.

19. O zaman Melek de ona: “Ben, 
sana arınmış, tertemiz bir çocuk ver
mek üzere Rabbin tarafından gönde
rilmiş olan bir elçiden başka bir şey 
değilim." diyerek karşılık vermişti.

20. Meryem: “Bana hiç kimse do- 
kunmamışken ve ben de iffetsiz biri 
değilken benim nasıl bir çocuğum 
olabilir ki...?” demişti.

21-22. O da: “Bu böyledir; çünkü 
Rabbin: “Bu benim için çok kolaydır. 
[Böylece senin bir çocuğun olacak]; 
öyle ki, Biz onu insanlar için katı
mızdan bir mucize, sevgi [kaynağı] 
kılacağız, diyor.” diyerek ona karşılık 
vermişti. Gerçekten de bu, [Allah] ta 
rafından kararlaştırılmış bir işti. 
Böylece Meryem, ona hamile kalınca 
onunla birlikte uzak bir yere çekili- 
vermişti.

23. O, doğum sancılan onu hurm a 
ağacmm gövdesine [dayanmaya] sü
rüklediğinde: “Ah! Keşke bütün bun- 
lan [yaşamadan] ölseydim de unu tu 
lup gitseydim!” diye haykırmıştı.

24-26. Bunun üzerine alt tarafından 
bir ses ona: “Sakın üzülme: çünkü 
Rabbin senin altında bir pınar var 
etmiştir. Hurma ağacmm gövdesini 
de kendine doğru silkele ki, üzerine 
taze ve olgun hurma döksün! O hal-
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de ye ve iç! Gönlün de aydın olsun! 
Eğer herhangi bir insan  görecek 
olursan [ona]: ‘Ben, Çok Seven e ko
nuşm am a adağında bulundum ; bu 
yüzden bugün hiç kimseyle konuş
mayacağım’ de!" diye seslenmişti.

27-28. Bir m üddet sonra, onu taşı
yarak halkına getirmişti. Bu durum  
karşısında halkı: “Ey Meryem! Sen 
gerçekten de şaşılacak bir şey yap
mışsın! Ey H arun’u n  kız kardeşi! Ba
ban  kötü bir insan değildi; annen de 
iffetsiz biri değildi.” [demişti].

29. B unun  üzerine o, çocuğa işaret 
etmişti. Onlar da: “Biz, beşikte olan 
bir çocukla nasıl konuşabiliriz ki..?” 
diye haykırmışlardı.

30-33. Ama o, [Allah’m kudretiyle di
le gelerek onlara]: “Kuşkusuz, ben 
Allah'ın bir kuluyum . O, bana kitap 
verecek, beni peygamber yapacak, 
nerede olacak olursam  olayım, beni 
her zam an m übarek kılacak, yaşadı
ğım sürece bana nam az kılmamı ve 
zekat vermemi emredecek, beni a n 
nem e karşı saygılı kılacak ve beni 
hiçbir zam an dik başlı bir zorba kıl- 
m ayacaktır.” demişti. O halde, se
lam; doğduğu günde de, öleceği gün
de de ve tek rar dirileceği günde de 
üzerine olsun!

•Sure ] r

36. [Yine İsa , sü rek li o la ra k  in san lara) : “Ger
çek ten  de A llah, b en im  d e  R abbim dir, sizin 
de  R abbinizdir; o h a ld e  O ’n a  ib ad e t edin 
[O’n u n  iç in  çalışm ]; ç ü n k ü  b u , doğ ru  olan 
y o ld u r.” derd i.

34-35. İşte, onların, hakkında çok 
derin  bir anlaşm azlığa düştük leri 
Meryem oğlu İsa, gerçek anlam da 
böyle biridir. Ç ünkü Allah’ın b ir ço
cuk edinmesi olacak b ir şey değildir. 
O, böyle şeylerden uzaktır, aşkındır. 
Zira, O, b ir şeyin [olmasına] karar 
verdiğinde, ona sadece: “Ol!" der ve o 
da hem en oluverir.

37-39. B ununla birlikte [Kitab-ı Mukaddes e 
uyan] gruplar, yine de [İsa’n ın  mahiyeti konu
sunda] görüş ayrılığına düşm üşlerdir. O hal
de, o çok büyük  bir günde hazır bulunacakla
rından  dolayı vay o gerçeği inkar edenlerin 
haline! Ama onlar, huzurum uza gelecekleri 
gün [gerçekleri] ne de güzel işitecekler, ne de 
güzel göreceklerdir! Ama onlar şu  anda ine 
yazık ki], çok açık b ir sapıklık içinde bulun-
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maktadırlar. Bu yüzden. |ey Muhammedi, on
lar, her ne kadar [ahiret hayatı konusunda] 
gaflet içinde olsalar ve [böyle b ir hayatın var
lığına] inanm asalar da  sen yine de, onlara, 
işin işten geçeceği, [son pişmanlığın hiçbir ya
rar sağlayamayacağı] o pişm anlık gününün  
başlarına geleceğini anlatarak  onlan  uyar!

40. Gerçek şudur ki, Biz, yere ve onun üze
rinde bulunanlara mirasçı olacağız. Sonunda 
da onlar, Bize döneceklerdir.

41-45. Kitap'da İbrahim’i de an; o, gerçekten 
de doğru sözlü bir peygamberdi. Hani b ir gün 
babasına: “Ey babacığım! Niçin, işitmeyen, 
görmeyen ve sana da  hiçbir y a ran  olmayan

bir şeye ibadet ediyorsun? Ey b a b a 
cığım! Gerçek şu d u r ki, bana , sana 
gelmemiş olan b ir bilgi gelmiştir. O 
halde b ana  uy ki, seni dosdoğru bir 
yola ulaştırayım! Ey babacığım! Şey
tan a  ibadet etme; çünkü  şeytan, Çok 
Seven’e karşı gelmiştir. Ey babacı
ğım! Ben, gerçekten de senin, Çok 
Seven’den gelecek olan bir azaba 
m aruz kalm andan ve dolayısıyla şey
tan a  dost olm andan korkuyorum ." 
demişti.

46. Babası da [ona]: “Ey İbrahim! 
Sen, benim tan n lan m d an  yüz mü 
çeviriyorsun? Eğer, [bu tü r  davranış- 
lanna] son vermeyecek o lursan , an- 
dolsun ki, seni taşlayacağım! O h a l
de bir sü re benden uzak dur!” diye 
karşılık vermişti.

47-48. [Bunun üzerine İbrahim  de 
ona]: "Esen kal! Ben yine de sen in  
için [Rabbimden] bağışlanm a dileye
ceğim; çünkü  Rabbim, b a n a  [her za 
man] lü tu ikar o lm uştur. İşte b u  yüz
dendir ki, sizi ve Allah d ışında  çağır
dıklarınızı terk  ediyorum  ve [yalnız
ca] Rabbim i çağırıyorum ; ç ü n k ü  
Rabbime [senin için yaptığım] çağrı
nın karşılıksız kalm ayacağım  u m u 
yorum .” demişti.

49-50. Biz, ona, o n lan  ve Allah d ışın 
da ibadet ettiklerini te rk  ettiğinde, 
İshak’ı ve Yakub’u  verm iş ve h e r  b i
rini peygamber yapm ıştık; böylece 
Biz, onlara sevgimizden lü tu flarda  
bu lunm uş ve onlan  gerçeğin yüce di
li yapm ıştık.

51. Kitap’ta  M usa’yı d a  an; o, ger
çekten de seçkin biriydi; b ir elçi, b ir 
peygamberdi.
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52-53. Biz. ona [Sina] dağının sağ ta
rafından seslenmiş ve onunla sessiz
ce konuşmak için onu (kendimize] 
yaklaştırmış ve sevgimizin bir sonu
cu olarak da ona kardeşi Harun'u bir 
peygamber olarak lütfetmiştik.

54-55. Kitap ta İsmail'i de an! O. ger
çekten de sözünde duran biriydi; bir 
elçi, bir peygamberdi. Halkına na
maz kılmalarını ve zekat vermelerini 
buyururdu. O. Rabbinin hoşnutlu
ğunu kazanmış biriydi.
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56- 57 . Kltap'ta Idris’i de an! O. ger
çekten de o çok doğru sözlü bir pey 
gamberdi. Bu yüzden Biz. onu çok 
yüce bir makama yükseltmiştik

56. Bunlar; Bizim. -Adem'in. Nuh Ue 
birlikte gemiye bindirmiş olduğumuz 
kimselerin soyundan. İbrahim ile 
Yakub'un ve doğru yola ulaştırdığı
mız ve seçtiğimiz kimselerin soyun
dan olan-kendilerine nimet vermiş 
olduğumuz peygamberlerdir. Onlar. 
kendilerine Çok Seven’in ayetleri
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haksızlığa uğratılmadan gireceklerdir: çıınkıı 
O'nun vaadi gerçekleş»*» ektir. Onlar, orada

okunduğunda, ağlayarak secdeye asja (^ş sözler Işitnıeyeceklerdir; onlar orada 
kapanırlardı. ancak 'esenlikle, barışla’ ilgili sözler işUrcrk
59. Sonra, onlann ardından, nama- ,t‘rdlr- 0nlar- orada sabah-akşam nzıklandı 

zı terk eden ve şehvetlerinin peşine nlacaklardır. İşte bu. Bizim, kullarımızdan 
döşen bir kuşak gelmişti. Ama onlar. Bizim bilincimizde olanlara miras olarak ve 
yakında, hüsrana uğrayacaklardır. receğimiz cennettir.

60-63- Ancak, tövbe eden, inanan ve <*-65 ‘Biz. ancak Rabbimizin buyruğuyla 
İyi iş yapanlar, bunların dışında ola- İneriz: Çünkü, önümüzde, arkamızda ve bun 
caklardır; çünkü onlar, cennete. Çok *ar arasında olanlar O nündür. Senin Rabbin 
Seven'ln kullarına görmedikleri hal- unutkan da değildir. 10]. göklerin, yerin ve 
de vadettiği adn cennetine hiçbir İkisi arasmdakilerin Rabbidir. O halde Ona
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ğız. Sonra da Biz, her bir topluluk
tan, Çok Seven’e karşı en isyankar 
olanları çekip çıkaracağız; çünkü Biz, 
oraya girmeye en layık olanları elbet- 
teki en iyi bilenlerdeniz.

71. Sizden hiç kimse yoktur ki, ora
ya varmayacak olsun; çünkü bu, 
bizzat Rabbinin gerçekleşmesini ü st
lendiği değişmez bir karardır.

72. Bununla birlikte Biz, Bizim bi
lincimizde olanları [cehennemden] 
kurtaracağız ve zalimleri ise orada 
diz üstü bırakacağız.

73-74. İnkar edenler, kendilerine 
apaçık ayetlerimiz okunduğunda, 
inananlara: “Bu iki gruptan yer ba
kımından hangisi daha iyi, topluluk 
olarak da hangisi daha güzeldir?” di
ye sormaktadırlar. Oysa Biz, onlar
dan önce, varlık ve görünüş bakı
mından daha iyi olan nice kuşaklar 
yok etmiştik.

ibadet et [O'nun için çalış] ve O'na olan iba
detinde güçlüklere göğüs ger! Sen, hiç, adı 
O'nunla birlikte anılmaya layık olan birini bi
liyor musun?”

66. İnsan: “Ben, öldüğümde, gerçekten de 
diri olarak [topraktan] çıkarılacak mıyım?” 
diye sormaktadır.

67. İnsan, Bizim onu, önceden, daha o, bir 
şey değilken bile yarattığımızı hiç düşünm ü
yor mu?

68-70.0  halde, Rabbine andolsun ki, Biz, on- 
lan mutlaka şeytanlarla birlikte bir araya top
layacağız ve sonra da onlan mutlaka cehen
nemin etrafında diz üstü hazır bulunduraca-

75. O halde de ki: “Kimiler] sapıklık 
içinde bulunuyor[lar]sa, Çok Seven, 
on[lar]a ne kadar süre verirse versin; 
[bunun onlara hiçbir yaran olmaya
caktır. Çünkü onlar], tehdit edilegel- 
dikleri azabı, ister bu dünyada ister 
kıyamet gününde gördüklerinde, yer 
bakımından kimin daha kötü bir du 
rumda, güç bakımından da kimin 
daha zayıf bir konumda olacağım 
anlayacaklardır. ”

76. Allah, doğru yola ulaşmış olan- 
lann doğru yolla ilgili bilinçlerini da
ha da güçlendirecektir. Ürünleri ka
lıcı olacak olan iyi işlere gelince on
lar, Allah nazarında hem sevap hem 
de sonuç bakımından daha hayırlı
dır.

İ r  ------------------------------------------------- -----------
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77-80. Sen, ayetlerimizi inkar eden 
ve: “Bana mal da çocuk da elbetteki 
verilecektir.” diyen o kimseyi gördün 
m ü? O, gaybı mı bilmiş ya da Çok Se- 
ven’den [bu konuda] bir söz mü al
m ış...? Hayır, hayır! Gerçek hiç de 
öyle değildir. Biz, onun söylediklerini 
yazacağız ve cezasını arttırdıkça a r
ttıracağız. O söylemekte olduğu [mal
lara ve çocuklara] da Biz mirasçı ola
cağız; çünkü o, [kıyamet günü) Bizim 
huzurum uza tek başına gelecektir.

81-82. Onlar, kendilerine bir güç 
kaynağı olması için, Allah dışında 
birtakım tanrılar edinmişlerdir. Ha
yır, hayır, [gerçek hiç de öyle değil
dir]; çünkü [Allah dışında ibadet e t
tikleri] onların ibadetlerini tanım aya
caklar, bilakis kendilerine karşı ola
caklardır.

83. Sen, Bizim, inkar edenlere, ken
dilerini sürekli bir biçimde [günah 
işlemeye] teşvik eden şeytanlar gön
derdiğimizi hiç görmüyor m usun?

84. O halde, sen, onların [cezalandı
rılmaları] konusunda sakın acele et
me; çünkü Biz, onlar için [takdir et
tiğimiz günleri] sayıp durmaktayız.

85-87. Allah bilincini içlerinde canlı 
tu tardan Çok Seven’in huzurunda 
onurlu elçiler heyeti gibi bir araya 
getireceğimiz ve suçlulan da suya 
koşan susam ış deve sürüleri gibi ce
hennem e sürükleyeceğimiz o günde, 
Çok Seven'in katında söz almış olan
lar dışındakiler, asla şefaat [hakkı
na] sahip olmayacaklardır.

88-92. Onlar: “Çok Seven, bir çocuk 
edinmiştir." demektedirler. [Onlara,
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de ki:] “Siz, [böyle demekle Allah’a  karşı] çok 
çirkin bir iftirada bu lunm uş olmaktasınızdır.” 
Gerçekten de onlar, b ir çocuk edinmesi, hiç
bir şekilde Çok Seven’e yaraşm adığı halde. 
Çok Seven’e b ir çocuk isn a t etm ekten geri 
kalmamışlardır. İşte onların bu  tutum ların
dan  dolayıdır ki, neredeyse gökler parçalana
cak, yer yarılacak ve dağlar yıkdıp gıdecekür!

93-95. Göklerde ve yerde bu lunan  hiç kimse 
yoktur ki, kıyamet günü  Çok Seven’in huzuru
na  bir kul olarak gelecek olmasın! Andolsun 
ki, O, onlan bilgisiyle kuşatm ış ve onlan tek 
tek saymıştır. Kıyamet gününde ise onların 
her biri O’nu n  huzu ru n a  tek  başm a gelecektir.
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9&-9S. İnananlara ve iyi işler işleyenlere gelin
ce; Çok Seven, onların [kalplerinde] sevgiyi 
egemen kılacaktır. [İşte bu amacı gerçekleştir
mek içindir ki], Biz, [ey Muhammed, bu ilahi 
vahyi], -onunla, Allah bilincini içlerinde canlı 
tutanlara güzel bir müjde verebilmen ve senin
le anlamsız ve boş tartışmalara girenleri de 
[başlarına gelecekleri konusunda] uyarman 
için- senin dilin sayesinde [anlaşılmasını] ko
laylaştırmış bulunuyoruz. Gerçekten de Biz, 
onlardan önce nice kuşaklan yok etmiştik; 
şimdi sen, onlardan herhangi birini görebiliyor

ya da onlarla ilgili herhangi bir fısıltı 
duyabiliyor musun?

20. TÂHÂ SÛRESİ 
[M ekke'de inm iştir ve 

135 ayetten  o luşm aktad ır.]
Çok Seven, Çok M üşfik O lan Allah'ın 

Adıyla,

1-5. Tâ, Hâ! [Ey Muhammed!) Biz. 
bu Kur’an'ı sana [yeryüzünde] şaki, 
zorba olman83 için değil, [Allah'tan] 
korkanlara bir uyan olması için in
dirmiş bulunuyoruz. [Gerçek şudur 
ki], [bu Kur’an], yeri ve yüce gökleri 
yaratan ve arşa kurulmuş olan Çok 
Seven tarafından indirilmiştir.

6. Göklerde, yerde, her ikisinin ara
sında ve toprak altında bulunanlar 
O’nundur.

7. Sen, sözü açığa vursan da [gizle- 
sen de değişen bir şey olmaz]; çünkü 
O, gizli olanı da hatta en gizli olanı 
da bilmektedir.

a  Allah, kendinden başka tann olma
yandır. En güzel isimler de O’nundur.

9. Sana Musa’nın kıssası ulaştı mı?
ıo. Hani o, bir zamanlar bir ateş 

görmüş ve bunun üzerine ailesine: 
“Burada bekleyin; çünkü ben, [uzak
ta] bir ateş fark ettim. Belki de, size, 
ondan bir parça getiririm ya da ate
şin yanında yol gösterecek [birini] 
bulurum.” demişti.

ıı-i4. Oraya vardığında, [kendisine]: "Ey 
Musa! Ben, gerçekten de senin Rabbininı! 
O hakle derhal ayağındakileri çıkar; çün
kü sen, Kutsal Tüva vadisinde bulun
maktasın. Ben seni seçmiş bulunuyo-

a tı

83 Genelde hemen bü tü n  çevirilerde, ayet şu  şekilde çevrilmektedir: "(Ey Muhammedi) Biz K ur'an'ı sana  s ı
kıntı çekesin diye d eğil ancak (AUah‘m azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyan) olsun d iye indirdik.’ 
Ancak, biz, bağlamın bizim verdiğimiz anlam a daha uygun olduğunu düşünüyoruz.
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rum; o halde [şimdi sana) vahyolunacak 
olana kulak ver “Ben, gerçekten de Al
lah’ım. Ben’den başka tann da yoktur. O 
halde Ben’im için çalış ve Ben’i anmak 
için namaz kıl!” diye sestenihnişti.

15-16. “Her ne kadar gizlesem de kı
yamet günü, herkesin, [dünyada 
iken) yaptıklarının karşılığını görme
si için mutlaka gelecektir. O halde, o 
günün [geleceğine] inanmayan ve 
nefsinin arzularına uyan kimse sa
lon seni [ona inanmaktan) alıkoyma
sın; yoksa mahvolursun!”

17. Allah: “O sağ elindeki nedir, ey 
Musa?” [diye sormuştu).

18. O da: “O benim asamdır; ona da
yanırım, onunla koyunlanma yaprak 
silkelerim. Onunla başka işlerimi de 
görürüm." diyerek karşılık vermişti.

19. Bunun üzerine Allah [ona): “Onu 
yere at, ey Musa!" diye buyurmuştu.

20. O da onu hemen yere atıvermiş- 
ti. Bir de ne görsün, asa hızla sürü
nen bir yılan olmasın mı!

21-24. O zaman Allah ona: “Onu al, 
ama sakın korkma; çünkü Biz, onu 
eski durumuna döndüreceğiz. Sana 
büyük mucizelerimizden bir kısmım 
göstermemiz için, bir başka mucize 
olmak üzere elini koynuna sok ki, 
[cüzzaml hastası olmadığın halde, 
bembeyaz olarak çıksın! Şimdi Fira- 
vun’a git; çünkü o, gerçekten de her 
türlü hak ve hukuk sınırım aşmış bir 
durumda bulunmaktadır." demişti.
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25-35. B u n u n  ü z e r in e  M u sa : “E y Rabbim! 
G ön lüm e  fe ra h lık  ver; görev im i kolaylaştır, 
sö zü m ü  a n la m a la rı için , d ilim d ek i tu tu k lu ğ u  
çöz; b a n a  a ilem d en  b irin i, k a rd e ş im  H aru n ’u 
ya rd ım c ı yap ; b e n i o n u n la  g ü ç len d ir; o n u  b a 
n a  görevim de o r ta k  y a p  ki, S en i çok  teşbih  
edelim  ve  ço k  a n a lım ; ç ü n k ü  S e n  b iz i çok  iyi 
g ö ren s in .” d em işti.

36. O da: “Ey M usa! İs te d ik le rin  s a n a  veril
m iş tir .” d iy e rek  [ona] k a rş ıl ık  verm işti.

37-39. “A n d o lsu n  k i, Biz; d a h a  önceleri de 
an n en e : ‘O n u  IM usa’yı] s an d ığ ın  iç ine  koy ve 
o n u  den ize  b ıra k  k i, d en iz  d e  o n u  kıyıya a tsın  
ve böylece h e m  b e n im  d ü ş m a n ım  o lan  hem
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de onun düşmanı olacak olan biri de onu ev
lat edinsin!’ diye vahyettiğimizde de sana lü- 
tufta bulunmuştuk, işte o zaman sana Sevgi
mi vermiştim. [Ben bunu); gözümün önünde 
yetiştirilmen için [yapmıştımj."

40-44. “Hani o zamanlar, kız kardeşin [Fira
vunun yanınaj vanp onlara: ‘Size onun bakı
mım üstlenecek birini göstereyim mi?’ demiş
ti. Böylece Biz, gözünün aydın olması ve üzül
memesi için seni yeniden annene kavuştur
muştuk. [Gençlik çağma vardığında) birini öl
dürmüştün: ama Biz seni üzüntüden kurtar
mıştık. Böylece Biz seni birçok sınamadan ge
çirmiştik. Daha sonra yıllarca Medyen halkı 
arasında kalmıştın. Sonunda, Ey Musa! [Be- 
nimj belirlemem üzerine buraya gelmiş bulu
nuyorsun: çünkü Ben seni kendim için seçmiş

bulunuyorum. O halde sen ve karde
şin mucizelerimi götürün; ama beni 
anma konusunda asla ihmalkar dav
ranmayın! Hemen Firavun’a gidin; 
çünkü o, her türlü hak ve hukuk sı- 
nırlannı aşmış bir durumda bulun
maktadır. Ama, düşünmesi ya da [hiç 
değilse] korkması için, onunla yumu
şak bir dille konuşun!”

45. Bunun üzerine onlar; “Ey Rab- 
bimiz! Biz, gerçekten de onun, bize 
karşı düşmanca davranıp bizi dinle
memesinden, bize kötülük yapma
sından ya da [bizi dinlese bilel yine 
de hak ve hukuk tanımaz durumu
nu sürdürmesinden korkuyoruz.” 
demişlerdi.

46-48. O da (onlaraj; “Korkmayın; 
çünkü Ben, sizinle birlikteyim ve [her 
şeyi] görmekte ve işitmekteyim. O 
halde ona gidin ve [ona]: ‘Biz, Rabbi- 
nin elçileriyiz. İsrailoğullannı bizimle 
birlikte gönder ve [bundan böyle] on
lara işkence etme!’ deyin" diye karşı
lık vermişti. [Onlar da Firavun’a:) 
“Biz, sana Rabbinden bir mesaj getir
miş bulunuyoruz. [Şunu çok iyi bil 
ki), banş ve esenlik ancak, doğru yo
lu izleyenlerin olacaktır; çünkü [ger
çeği) yalanlayanların ve ondan yüz 
çevirenlerin [ahiret hayatında) azaba 
uğrayacakları bize vahyolunmuş bu
lunmaktadır." demişlerdi.

49. [Böylece onlar, Allah’ın mesajını 
Firavun’a bildirdiklerinde, o da onla
ra): “Ey Musa! Sizin Rabbiniz kim
dir?" diye sormuştu.
50. O da [ona]: “Bizim Rabbimiz, 

[var olan] her şeye gerçek doğasmı ve 
özünü veren ve sonra da [var olan 
her şeyi) doğasını ve özünü [gerçek
leştirmeye doğruJ yönlendirendir.” 
diyerek karşılık vermişti.

51. [O zaman Firavun]: “[Madem ki, 
durum senin söylediğin gibidir) o 
halde geçmiş kuşakların durumu 
nedir?" diye tekrar sormuştu.
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52. O da: “O nlar h akk ındak i bilgi, 
R abbim in ka tındak i b ir  k itap ta  b u 
lu n m ak tad ır. [Gerçek ş u d u r  ki), Be
nim  R abbim  n e  yan ılır ne  de u n u 
tu r .” dem işti.

53-55. O, size yeri beşik yapmış, ora
da size yollar açmıştır ve size gökten 
yağmur indirmiştir. İşte Biz, o yağ
mur sayesinde [topraktan] çeşitli bit
ki türleri çıkarmaktayız. O halde, 
[onlardan] yeyin ve hayvanlarınızı da 
otlatın! Bütün bunlarda, kuşkusuz, 
akıl sahipleri için [Allah’ın gücünü 
kanıtlayan! deliller vardır. Biz, sizi 
de o [toprak[tan yarattık ve sizi ora
ya döndüreceğiz ve sizi bir kez daha 
oradan çıkartacağız.

56. Andolsun ki, Biz, ona, bütün 
mucizelerimizi göstermiştik; ama o, 
yine de [onları] yalanlamıştı ve [onla
rı] kabul etmeye yanaşmamıştı.

57-58. O, [Musa’ya]: “Ey Musa! Sen, 
sihrinle bizi ülkemizden kovmak için 
mi [buraya] geldin? [Madem ki, du
rum böyledir], o halde biz de sana si
hirle karşılık vereceğiz. O zaman, 
sen, uygun bir buluşma yeri ve bizim 
de karşı çıkmayacağımız senin de 
karşı çıkmayacağın bir buluşma za
manı belirle!” demişti.
59. O zaman Musa da: “Buluşma 

zamanımız, bayram günü, insanla
rın bir araya geldikleri kuşluk vakti 
olacaktır." demişti

60. Firavun [oradan] uzaklaşmış ve 
[Musa’ya karşı] planını uygulamak 
üzere [sihirbazları] toplamıştı. Niha
yet o, [sihirbazlarıyla birlikte buluş
ma yerine) gelmişti.
61. |0  zaman Musa onlara]: “Yazık

lar olsun size! Allah hakkında yalan •
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uydurmayın; yoksa, sizi azabıyla yok eder; 
çünkü [Allah hakkında] yalan uyduran, mut
laka hüsrana uğrar.” demişti.

62-64. Bunun üzerine onlar, yapacaktan ko
nusunda birbirlerine: “Bu ikisi, bizi sihirle
riyle ülkemizden kovmak ve bizim örnek alı
nacak hayat tarzımızı yok etmek isteyen si
hirbazdırlar. Bu yüzden [onlara karşı uygula
yacağımız] planımız üzerinde görüş birliğine 
varalım ve sonra da hep birlikte hareket ede
lim; çünkü bugün üstün gelen kazanacak
tır.” diyerek aralannda sessizce tartışmaya 
koyulmuşlardı.’

• Bu bölümdeki ve yukarıdaki ayetlerde üslûp özelliği açısından “slz'll zamirler “btz"ll olarak çevrilmiştir.
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65. [Böylece onlar, aralarındaki tartışmaya 
son verdiklerinde, Musa’ya]: “Ey Musa! Ya sen 
[asanı] at ya da biz önce atalım!” demişlerdi.

66-67. O da: “Hayır! Önce siz atın!” diye kar
şılık vermişti. Bir de ne görsün, sihirbazların 
ipleri ve asalan, yapmış oldukları sihirden 
dolayı, kendisine hızlıca yürüyormuş gibi gö
rünmesin mi! Bu durum  karşısında Musa, 
birden korkuya kapılıvermişti.

68-69. O zaman Biz de [ona]: “Korkma; çün
kü üstün gelecek olan sensin! O halde sağ 
elindekini at ki, onların yaptıklarım yutuver- 
sin; çünkü onların yaptıkları, sihirbazın hile
sinden başka bir şey değildir. Sihirbaz ise, 
[sihriyle] hangi amacı gerçekleştirmek isterse 
istesin, asla başarıya ulaşam az.” demiştik.

70. Sihirbazlar, [Musa’nın asasının, 
kendilerinin iplerini ve asalarım yut
tuğunu görür görmez] derhal secde
ye kapanmışlar ve: “Harun'un ve 
Musa’nın Rabbine inandık.” diyerek 
haykırmışlardı.

71. Bunun üzerine Firavun: “Ben si
ze izin vermeden ona inandınız, öyle 
mi? Meğer o, size sihri öğreten en 
büyüğünüzmüş! Madem ki öyle, o 
halde ben de andolsun ki, sizin elle
rinizi ve ayaklarınızı çaprazlama ke
stireceğim ve [soma da[ sizi hurm a 
ağaçlannda çarmıha gerdireceğim! 
Böylece siz, hangimizin azabmın da
ha şiddetli ve sürekli olduğunu anla
yacaksınız!” demişti.

72-73. Sihirbazlar da: “Biz, seni, bize 
gelen apaçık delillere ve bizi yarata
na asla tercih etmeyeceğiz. O halde 
sen, bizim hakkımızda ne karar ve
rirsen ver; [bizim için hiçbir önemi 
yoktur]; çünkü sen ancak bu dünya 
hayatıyla ilgili karar verebilirsin. Bi
ze gelince, biz, işlediğimiz günahları 
ve bizi yapmaya zorladığın sihri b a 
ğışlamasını umarak Rabbimize inan
mış bulunuyoruz; çünkü Allah[’m 
vereceği ödül] daha hayırlı ve daha 
kalıcıdır.” diye ona karşılık vermiş
lerdi.

74. Şurası bir gerçektir ki, kim Rab- 
binin huzuruna suçlu olarak gelecek 
olursa, [çok iyi bilsin ki], onun [nasi
bi] cehennem olacaktır; o, orada ne 
ölecektir ne de yaşayacaktır.

75-76. Buna karşılık, kimler, iyi işler 
yapmış inananlar olarak O’nun  h u 
zuruna varacak olurlarsa, [onlar da 
çok iyi bilsinler ki], onlar, kendileri 
için en yüksek dereceler, altlarından 
ırmaklar akan adn cennetleri olacak 
olanlardır. Onlar, oralarda sürekli 
olarak kalacaklardır. İşte bu, an- 
nan[lar]ın karşılığı olacaktır.
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77. A ndolsun  kİ, Biz, M usa’ya: “Kul
larım la  geceleyin yola çık  ve F iravu
n u n  a rk an ızd an  ye tişm esinden  k o rk 
m ad an , boğu lm a end işes i de  d u y m a
d a n  denize  [asanla] v u ru p  o n la ra  o ra 
d a  k u ru  b ir  yol a ç .” diye vahyetm iştik .

78-79. A ncak  F iravun  o rd u su y la  b ir
lik te  p eşle rine  d ü şm ek te  gecikm em iş
ti. [Denizde o n la ra  tam  u laşacak lar ı 
s ırada] da lg a la r b ird en  o n lan  y u tu p  
den iz in  iç ine  alıverm işti. [B ütün  b u n 
la r  o n la rın  b a ş ın a  gelmişti]; ç ü n k ü  Fi
ra v u n , h a lk ım , d o ğ ru  yola u la ş tıra ca 
ğı yerde  sap ık lığa  sü rü k lem işti.

80-82. Ey İsrailoğullan! Biz, [böylece] 
sizi d ü şm an ın ızd a n  k u rta rm ış , [sonra 
da] [Sina] dağ ın ın  sağ  ta ra lın d a  sizin 
le b ir  a n la şm a  y ap m ış84 ve size: “Size 
n z ık  o la ra k  verdiğim iz y iyeceklerden 
güzel ve tem iz o lan larım  yeyin; am a  
g azab ım a  m a ru z  ka lm am an ız  için  de 
s a k ın  b u  k o n u d a  s ın ır la n  aşm ayın ; 
ç ü n k ü  k im  gazab ım a  m a ru z  k a lacak  
o lu rsa  [bilsin ki], o a rtık  yok o lm uş 
d em ek tir."  d iyerek  k u d re t helvası ile 
b ıld ırc ın  ind irm iştik . B u n u n la  b irlik 
te , B en , tövbe eden , in a n a n , iyi iş  iş 
leyen ve böylece doğ ru  yolu b u la n  
k im sey i kesin lik le  b ağ ışlan m .

83-84. [Allah M usa 'ya]; “Ey M usa! 
S en i, h a lk ım  b u  d en li ç a b u k  yaln ız  
b ıra k m a y a  sev k  e d en  n e d ir? ” diye 
so rd u ğ u n d a , o: “O n lar, b en im  y o lu m 
d a n  g itm ek ted irle r.85 B u  y ü z d en  b e n  
de, ey R abbim , b e n d en  h o ş n u t  o lm an  
iç in  h u z u ru n a  v a rm a d a  aceleci d av 
ran d ım !” d iyerek  k a rş ılık  verm işti.

85. A llah  da : “O h a ld e  [bil ki], Biz, 
s e n d e n  s o n ra  h a lk ım  s ın ad ık ; S am i- 
ri o n la n  s a p tı rd ı.” dem işti.

86. B u n u n  ü ze rin e  M u sa  h a lk ın a  öf
k e  ve ü z ü n tü  iç inde  geri d ö n ü v e rm iş

Tâhâ Suresi, C üz 16, Sûre :
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ve [onlara]: “Ey ha lk ım ! R abbin iz  size güzel 
b ir  v a a tte  b u lu n m a m ış  m ıyd ı?  B u  vaadin 
[gerçekleşm esi] size çok  m u  u z u n  göründü 
y a  d a  R abb in iz  g a zab ın ın  üzerin ize  çökm esi
n i  m i is ted in iz  ki, b a n a  verd iğ in iz  sözden  cay
d ın ız?” d iy e rek  o n la ra  ç ık ışm ıştı.

87. Onlar da: “Biz, sana verdiğimiz sözden 
kendi isteğimizle caymış değiliz. [Ama bu iş 
şöyle oldu]: Biz, [Mısır’dan çıkarken] oranın 
halkının ziynet eşyalarını da beraberimizde 
getirmiştik. [Onlardan kurtulmak için] onlan 
[ateşe] attık; aynı şekilde Samirî de [kendi 
ziynetlerini ateşe] atü.” diyerek karşılık ver
mişlerdi.

84 Genelde Türkçe çeviriler, ayetin bu kısmını yanlış anlayarak çevirmektedirler: “...size Tur un sağ yanuıı
vadettik..."
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88. Böylece [Samiri] onlara, [eritilmiş altın- 
dan] böğüren bir buzağı heykeli yapıvermişti. 
Bunun üzerine [orada bulunanlar birbirleri
ne]: “Bu, bizim86 tanrımız, aynı zam anda Mu
sa'nın da tanrısıdır; am a o, [onu] unutm uş..!” 
demişlerdi.

89. Ama onlar, o [heykelin] kendilerine sözlü 
olarak hiçbir karşılık vermediğini, kendileri
ne ne bir zarar ne de bir fayda verme gücüne 
sahip olmadığını görmüyorlar mı?

90. Andolsun ki, [durumu gören] Harun da 
onlara önceden: “Ey halkım! Gerçek şudur ki, 
siz, bu [heykelden] dolayı fitnenin içine düş

m üş bulunuyorsunuz; çünkü sizin 
Rabbiniz, çok sevendir. O halde, bana 
uyun ve emrime boyun eğin!” demişti.

91. Ancak onlar ise: “Biz, Musa dö
nene dek, ona tapm aktan asla vaz
geçmeyeceğiz!” diyerek karşılık ver
mişlerdi.

92-93. Musa [Sina dağından döndü
ğünde, Harun’a]: “Ey Harun! Onlann 
saptıklarım gördüğünde, seni [onları 
terk etmekten) ve bana uymaktan alı
koyan neydi? Yoksa [bile bile] buyru
ğuma karşı mı geldin?” diyerek çıkış- 
mıştı.

94. [Harun] ise: “Ey Annemim oğlu! 
Saçımı sakalımı bırak! Ben, gerçek
ten de ‘İsrailoğullannın araşm a ayrı
lık soktun, sözümü tutm adın!’ de
menden korktum .”

95-96. Musa: “Ey Samiri! Davranışın 
konusunda ne diyeceksin?” diye sor
m uştu. O da: “Ben onlann, göreme
diklerini gördüm; elçinin [Musa'nın] 
öğretisinin87sadece bir kısmını alm ış
tım; am a [içimde sindirem ediğim  
için] onu terk ettim; çünkü içimden 
böyle hareket etmek geldi.” diyerek
karşılık vermişti.

97-98. Musa da [ona]: “O halde b u 
rayı derhal terk et; bundan  böyle sa 
na düşen hayatm boyunca: ‘B ana 
dokunmayın!’ demek olacaktır. Ama, 
bundan başka [ahirette] hiçbir şekil
de kaçamayacağın bir buluşm an da 
olacaktır. Tapm akta olduğun şu  tan 
rına bir baksana! Andolsun ki, biz 
onu yakacağız ve [ondan arta  kalan- 
lan  da] denize savuracağız. [O halde 
ey İsrail oğullan! Şunu çok iyi bilin 
ki,] sizin tanrınız kendinden başka 
ta n n  olmayan ve ilmiyle her şeyi k u 
şa tan  Allah’tır.” demişti.

85 Müfesslreler, genelde, ayetin bu kısmını, gerçek anlamda anlamaktadır. Ancak biz, Esed gibi, bağlamın 
mecaz anlama daha uygun düştüğü düşüncesindeyiz: “...Onlar, işte onlar, hemen arkamdalar...

86 Burada da "slz'U İbareler “btz’li çevrilmiştir.
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9 9 . İşte Biz, geçmişte vuku bulm uş 
olein olaylarla ilgili bazı haberleri s a 
na  böylece anlatıyoruz ve sana  da 
katım ızdan bir uyancı vermiş b u lu 
nuyoruz.

100-10 4 . O halde kim ondan yüz çe
virecek olursa, [şunu çok iyi bilsin 
ki], o, kıyamet günü [çok ağır] bir 
yük  taşıyacaktır. Onlar, bu  yükün 
altında sürekli o larak  kalacaklardır. 
Gerçekten de kıyamet gününde, su 
ra  üfleneceği gün, bu  yük, onlar için 
ne  kötü  bir yük  olacaktır! Çünkü 
Biz, o gün, günahkarlan  [gözleri kor
kudan] gömgök kesilmiş olarak bir 
a rada toplayacağız. O zam an ara la
rında  fısüdaşarak birbirlerine: “D ün
yada sadece on gün kaldık.”88 diye
ceklerdir. Ama Biz, içlerinden en ör
nek alınacak olanları: “Biz orada an 
cak  b ir gün  kaldık.” derlerken de on
ların ne diyeceklerini en iyi bileniz.

105-107. Onlar san a  [kıyamet günü] 
dağların [ne olacağım] sorm aktadır
lar. De ki: “Rabbim onlan toz edip 
sav u racak  ve yerlerini düm düz, 
bomboş b ir durum da bırakacaktır.” 
Öyle ki, sen, orada ne bir çukur ne 
de bir tüm sek  görebileceksin!

108. Onlar, o gün, kendisinden k a
çam ayacakları bir çağrıcıya uyacak
lardır. O zam an b ü tü n  sesler, Çok 
Seven’den ötürü, kısılacaktır; öyle 
ki, sen, artık  fısıltıdan başka bir şey 
işitemeyeceksin!

109-110 . O gün, şefaat, Çok Seven’in 
hakkında izin vereceği ve sözünden 
hoşnut olacağı kimseden başkasına 
hiçbir şekilde yarar sağlamayacaktır.89 
Çünkü O, onlar O'nu bilgice kuşata- 
madıklan halde, onların önlerindekini 
de arkalanndakini de bilmektedir. 87
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111-112. [O gün] yüzler, canlı olan, kendinde 
var olan ve dolayısıyla bü tün varlığa kaynak
lık eden [Allah’a] boyun eğeceklerdir. Suç 
yüklenen ise, perişan olacaktır. Bununla bir
likte kim, inanmış olarak iyi işler işlemiş ise. 
[şunu çok iyi bilsin ki], o, ne haksızlığa uğra
tılmaktan ne de hakkının yenilmesinden kor
kacaktır.

113. İşte Biz, onu böylece Arapça bir Kur'an 
olmak indirmiş ve onda insanların bilincimi
ze varmaları ya da kendilerinde bir uyanış 
meydana getirmeleri için tehditleri ayrıntılı 
bir biçimde açıklamış bulunuyoruz.

1\
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87 G enelde m ütercim ler, tefsirlerin de  katkısıyla, ayetin  bu kısm ını çok farklı çevirmektedirler: ‘ ...Ben onla
rın görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç aouçladım da  onu attım. Böyle yapmayı nefsim bana 
güzel gösterdi."
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114. Gerçek egemen olan Allah, yücelerin yü

cesidir! Sana Kur’an  [vahyolunurkenl, vahyo- 
lunması tamamlanmadan [onu] okumaya kal
kışma; ama; “Ey Rabbim! İlmimi arttır.” de.

115. Andolsun ki, Biz, çok önceleri Adem’den 
söz almıştık; ancak o, onu unutm uştu. Böy- 
lece Biz onda bir kararlılık bulmamıştık.

116-119. Hani Biz, bir zamanlar meleklere:
“Adem’i selamlayın!” demiştik. Bunun üzeri
ne onlar, İblis dışında, [onu] selamlamışlardı.
O ise, karşı çıkmıştı. O zaman Biz [ona): “Ey

88 Bu ve daha sonraki ayette, "slz"U ibareler "blz'li olarak çevrilmişlerdir.
89 Genelde ayetin Türkçe çevirisi, tefsirlerin etkisinde kalınarak, bize göre, sentaksa uygun olmayan bir şe

kilde yapdmaktadır: “O gün, Rahman olan Allah'ın İzin verdiği ve konuşmasına nza gösterdiği kimseden 
başkasının şefaati fayda vermeyecektir."

Adem! Bu, hem senin hem de eşin 
için bir düşmandır. O halde, o, sakın 
sizi cennetten çıkarmasın; yoksa 
mutsuz olursun! Ama [cennette kal
dığın sürece] ne acıkacak ne de ken
dini çıplak hissedeceksin; ne susuz
luk çekeceksin ne de güneşte kala
caksın.” demiştik.

120. Fakat şeytan ona: “Sana ölüm
süzlük ağacını ve asla yok olmaya
cak olan hükümranlığı göstereyim 
mi?” diyerek aklım çelmişti.

121. Böylece her ikisi de ondan [ağa
cın meyvesinden] yemişlerdi. Bunun 
üzerine hemen çıplaklıklarının bilin
cine varmışlardı. Bu yüzden derhal 
bahçeden topladıkları yapraklarla 
üzerlerini örtmeye koyulmuşlardı. 
Böylece Adem, Rabbine karşı geldiği 
için büyük bir hataya düşm üş oldu.

12 2-1 2 5 . Ancak, d ah a  sonrala rı, 
Rabbi, onun tövbesini kabul edip 
onu doğru yola ulaştırm ış ve onu 
seçmiş ve [ona]: “O radan hep birlikte 
birbirinize düşm an olarak inin! B u
nun la  birlikte Ben’den size b ir yol 
gösterici gelecek olursa, b u  taktirde, 
kim Benim yol göstericime uyacak  
olursa, [bilsin ki], o ne sapacak tır ne 
de m utsuz olacaktır. Ancak, kim  Be
ni anm aktan yüz çevirecek olursa, 
[bilsin ki], onun da [bu dünyada] sı
kıntılı bir yaşanüsı olacaktır. Biz, 
onu kıyamet günü ise kör olarak di
rilteceğiz.” demiştik. B unun üzerine 
o da: “Ey Rabbim! Ben [dünyada] gö
ren  biri olduğum halde beni niçin 
kör olarak dirilttin?" diye soracaktır.

3 19
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126-127. Allah İse: “İşte şunun İçin: 
Ayetlerim sana gelmişti; ama sen on- 
lan umursamamıştın. İşte bugün de 
sen umursanmayacaksın: çünkü Biz, 
Rabbinin ayetlerine inanmayarak 
kendini boşa harcayanı böylece ceza
landıracağız. Gerçekten de ahiret aza
bı daha şiddetli ve daha kalıcı olacak
tır." diyerek karşılık verecektir.

128. Onlar, o halde, Bizim, kendile
rinden önce şu anda yurtlarında ge
zip dolaştıkları nice kuşaklan yok et
miş olmamızdan kendileri için hâlâ 
bir ders çıkarmayacaklar mı? Bun
da, gerçekten de akıl sahipleri için 
çıkarılacak dersler vardır.

129. Eğer Rabbin tarafından daha 
önceden verilmiş bir söz ve belirlen
miş bir süre olmasaydı, [yok olmala- 
n] kaçınılmaz olurdu.

130. O halde, sen, onların söyledikle
rine göğüs ger; güneşin doğmasından 
ve batmasından önce övgü ile teşbih 
et; aynı şekilde Rabbini, gecenin bir 
bölümünde de gündüzün uçlarında 
da teşbih et ki, mutluluğa ulaşasın!

131. O halde sen, sakın onlardan bir 
kısmına, kendilerini sınamak için 
verdiğimiz dünya hayatının debdebe
sine, görkemine gözlerini dikme; çün
kü Rabbinin (sana verdiği] nimet [on
dan! daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

132. Halkına namazı buyur; sen de 
bu konuda devamlı ol. [Hiçbir zaman 
şu gerçeği aklından çıkarma ki], Biz, 
senden nzık istemiyoruz; ama sana 
nzkı sağlayan Biziz! Gelecek, Allah 
bilincini içlerinde canlı tutanlarındır.

Tâhâ Sûresi, Cüz 16, Sûre .

133. Onlar: “O, bize, niçin Rabbinden bir 
mucize getirmiyor ki...!” demektedirler. Onla
ra, önceki dini sahifelerde bulunanların en 
açık kanıtı [olan Kur’an] gelmedi mi?

134. “Ey Rabbimiz! Keşke bize, bir elçi gön- 
derseydin de, [şu anda uğradığımız] aşağılan
maya ve horlanmaya uğramadan önce Senin 
ayetlerine uysaydık!" derlerdi.

135. De ki: “[Onlardan] her biri [olacaklan] 
beklemektedir. O halde siz de bekleyin: Çün
kü yakında, kimlerin doğru yolun izleyicileri 
olduklarını ve kimlerin doğru yola ulaşmış 
bulunduklarım anlayacaksınız!”
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21. ENBİYA SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

112 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adi)

l. İnsanların hesaba çekilecekleri [gün] 
laşmıştır; buna rağmen onlar, yine de b 
bir gaflet içinde bulunmakta ve [bunu] u 
samamaktadırlar!

2-3. Onlar, her ne zaman kendilerine Rable- 
rinden yeni bir uyan gelecek olsa, onu, kalp
leri gaflet içinde bulunduğu için, alaya alarak 
dinlerler. Zulmedenler, aralarında gizlice şöy

le konuşmaktadırlar: “O da bizim gi
bi bir insan! Öyleyse göz göre göre 
kendimizi büyüye mi kaptıracağız!”’

4. De ki: “Rabbim, ister gökte ister
se yeryüzünde olsun, söylenen her 
sözü bilmektedir: çünkü O, çok işi
ten, çok bilendir.”

5. Onlardan [bir kısmı]: “Hayır, ha
yır! [onun söyledikleri] karma kanşık 
rüyalardır.” [bir kısmı da:] “Hayır, ha
yır! O, [bütün] bunlan uydurmakta
dır!" derlerken, [diğer bir kısmı ise]: 
“Hayır, hayır! o, bir şairdir. O halde, 
o, bize, tıpkı önceki [peygamberlerin 
mucizelerle] gönderildikleri gibi, bir 
mucize getirsin!” demektedirler.

6. Kendilerinden önce yok ettiğimiz 
kentlerden hiçbirinin [halkı] inan
mamıştı. O halde şimdi bunlar mı 
inanacaklar?

7-8. Biz, senden önce de [elçi olarak] 
sadece kendilerine vahyettiğimiz er
kekleri göndermiştik. Eğer [bu konu
da] bilginiz yoksa, [sizden önceki] va
hiy sahiplerine sorun; Biz, onları ye
mek yeme gereksinimi duymayacak 
bir yapıda yaratmamıştık. Onlar, 
ölümsüz de değillerdi.

9. Sonunda Biz, onlara verdiğimiz 
sözü yerine getirmiş, hem onlan hem 
de dilediklerimizi kurtarmış ve haddi 
aşanları da yoketmiştik.

ıo. Andolsun ki. Biz, size içinde [ge
reksinme duyacağınız her türlü] 
uyarının bulunduğu bir kitap indir
miş bulunuyoruz. O halde hâlâ aklı
nızı kullanmayacak mısınız?

* Bu ayette de ûslüp özelliğinden dolayı "siz" zamiri “biz olarak çevrilmiştir.
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11. Biz, zulmetmekte olan nice 
kentleri yok etmiş ve daha sonra da 
onların yerlerinde başka halklar var 
etmiştik.

12-13. Onlar, azabımızı hisseder his
setmez, derhal oradan kaçmaya kal
kışmışlardı. [Hemen o anda kendileri
ne şöyle seslenilmişti): “Hayır! Kaç
maya çalışmayın! Yine sizi azdıran o 
refaha ve evlerinize dönün ki, [yaptık
larınızdan dolayı] sorgulanabilesiniz!”

14. Onlar, [kaçmaktan umutlannı 
kesince]: “Eyvahlar olsun bize! Me
ğer biz kendimize yazık edenlerden- 
mişiz!" diye feryat etmişlerdi.

15. Onlar, Biz, onları biçilmiş ekine, 
sönmüş ateşe döndürünceye kadar, 
feryatlarını bu şekilde sürdürm üş
lerdi.

16-17. [Bilin ki], Biz, göğü, yeri ve 
arasındaki her şeyi oyun olsun diye 
yaratmamışızdır. Eğer bir eğlence 
edinmek isteseydik, onu kendi katı
mızdan edinirdik. Şayet [böyle bir 
şey] yapacak olsaydık, [yapardık].90

18-20. Hayır, hayır! Biz, [yaratma ey
lemimizin doğası gereği] hakkı, batılı 
yok etmesi için, üzerine göndeririz. 
Böylece o, hemen yok olur gider. O 
halde size, [Allah ile ilgili] yapmakta 
olduğunuz nitelemelerden dolayı ya
zıklar olsun; çünkü göklerde ve yer
yüzünde her kim ve her ne varsa 
O’nundur. O’nun katında bulunanla
ra gelince; onlar, O’na ibadet etmek
ten [O'nun için çalışmaktan] büyük
lenmezler, yorulmazlar, gece ve gün
düz usanmadan O’nu teşbih ederler.

21-22. Buna rağmen yine de onlar, 
[ölenleri] diriltecekleri [düşüncesiyle 
birtakım! dünyevi [güçleri] tanrı

E nbiya Sû resi, C ü z  17, Sure 2
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edinmişlerdi. [Ancak onlar şu gerçeği bir tür
lü görmüyorlar]: Eğer [göklerde ve yerde] Al
lah'tan başka tannlar olsaydı, göklerin de ye
rin de düzeni bozulurdu. O halde arşın Rab- 
bi olan Allah, onlann bu tü r nitelemelerinden 
uzaktır.

23. O, yaptıklarından sorgulanamaz; onlar 
ise sorgulanacaktır.

24-25. Buna rağmen onlar, yine de O nun dı
şında tannlar edinmişlerdir. [Ey Peygamber 
onlara]: “[O halde iddialarınızı doğrulayacak] 
delillerinizi getirin!" de. [Allah’tan başka tan- 
n  yoktur gerçeği] hem benimle birlikte bulu-

90 Bazı çeviriler, burada (İn) harfine olumsuzluk anlamı yüklemektedirler. Buna göre çeviri şöyle olmakta- 
dır: “Fakat biz bunu yapmadık.”
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nanlann hem de benden önceki [peygam- 
ber)lerin hatırlata geldikleri bir gerçektir. On
ların çoğunluğu, Biz senden önce, her elçiyi 
kendisine: “Benden başka tann yoktur; o 
halde Bana ibadet etsinler [Benim için çalış
sınlar]!" diye vahyederek gönderdiğimiz hal
de, yine de gerçeği tanımamakta ısrar etmek
te ve [inatla ondan] yüz çevirmektedirler.

26-27. Yine onlardan bir kısmı: “Çok Seven, 
çocuk edinmiştir." demektedirler. O, bu tür 
şeylerden uzaktır! [Allah’ın çocuğu olarak ka
bul ettikleri varlıklara gelince; onlar], Allah'a 
ibadet eden [O’nun için çalışan] onurlu var
lıklardır. Onlar, O’ndan önce söz söylemezler 
ve [sadece] O’nun sözleri doğrultursunda ha
reket ederler.

28. O. onlann önlerindekini de ar
kalarındaki™ de bilir. Onlar, ancak 
O’nun zaten kendisinden hoşnut ol
duğu kimseler için aracılık yapacak
lardır; çünkü onlar, O’nun korku
sundan titremektedirler.

29. Bununla birlikte, onlardan her 
kim: “Ben, Allah’ın dışında, bir tanrı
yım." diyecek olursa, [iyi bilin ki], 
Biz, [böyle] diyeni cehennemde ceza
landıracağız. İşte Biz, zalimleri böyle 
cezalandırırız!

30. İnkar edenler, gök ile yerin [baş
langıçta] tek bir bütün olduğunu. Bi
zim, onları sonradan birbirinden 
ayırdığımızı ve canlı olan her şeyi su 
dan yarattığımızı görmüyorlar mı? O 
halde onlar, hâlâ inanmayacaklar 
mı?

31-32. Yine onlar, Bizim, kendilerini 
sarsmaması için yere sapasağlam 
dağlar yerleştirdiğimizi, [varacakları 
yerlere] ulaşabilmeleri için orada ge
çitler, yollar var ettiğimizi ve göğü 
güvenli bir çatı olarak kurduğumuzu 
da [görmüyorlar mı?] Onlar, yine de 
O'nun bu ayetlerinden inatla yüz çe
virmektedirler.

33. O, geceyi, gündüzü, her biri bel
li bir yörüngede yüzen güneşi ve ayı 
da yaratandır.

34. Biz, senden önce hiç kimseye 
ölümsüzlük vermiş değiliz. O halde 
eğer sen ölecek olursan, onlar, ölüm
süz mü olacaklar?

35. Her canlı ölümü tadacaktır. Biz, 
sınamak üzere, sizi kötü ve iyi şey
lerle karşı karşıya getireceğiz. So
nunda Bize döndürüleceksiniz.

323
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36. İnkar edenler, her ne zaman se
ni görseler, [birbirlerine]: “Tannlan- 
mızı diline dolayan bu m udur?91” di
yerek seni alaya alırlar. Aslında Çok 
Seven’in anılm asına karşı çıkanlar 
onlardır.

37. İnsan, çok aceleci olarak yaratıl
mıştır. Size yakında ayetlerimi göste
receğim. Bu yüzden Benden [bu ko
nuda] acele etmemi istemeyin!

38. Ama onlar, yine de: “Eğer söyle
dikleriniz doğru ise, Allah’ın sözü ne 
zam an gerçekleşecektir?" demekte
dirler.

39. Keşke inkar edenler, [Allah'ın 
sözünün] yüzlerinden ve sırtlarından 
ateşi sayamayacakları ve hiçbir yar
dım göremeyecekleri bir zamanda 
[gerçekleşeceğini] bir bilebilselerdi!

40. Hayır, hayır, o [an] ansızın gelip 
çatacak ve böylece onlan şaşkına çe
virecektir! Artık ne onu başlarından 
savmaya güçleri yetecek ne de ken
dilerini [toparlayabilmeleri için] ken
dilerine süre tanınacaktır.

41. Andolsun ki, senden önce de el
çilerle alay edilmişti: ancak alay ko
nusu  ettikleri şey, içlerinden alay 
edenleri çepeçevre kuşatıvermişti.

42. De ki: “Gece ve gündüz sizi Çok 
Seven’e karşı kim koruyabilir ki..?"

Hayır, hayır, onlar, yine de Rablerini anmak
tan yüz çevirmektedirler!

43. Yoksa onlann, Bize karşı kendilerini ko
ruyacak tannlan  mı var? Onlar kendilerine 
bile yardım edemezler. Onlar, Bizden de bir 
yakınlık görmezler.

44. Gerçek şu dur ki, Biz, onlann da atalan- 
mn da uzun bir süre nimetlerimizden yarar- 
lanmalannı sağlamıştık. Ama onlar. Bizim, 
yere, yanlanndan eksiltmek üzere geldiğimizi 
görmüyorlar mı? O halde onlar mı üstün ge
lecekler?

9 i Bu ayette de üslûp özelliğinden dolayı “siz” zamiri “biz" olarak çevrilmiştir.
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45. De ki: “Ben, sizi ancak vahye dayanarak 

uyarıyorum.” Ama sağırlar, her ne zaman 
uyanlsalar, çağnya kulak vermezler.

46. Andolsun ki, eğer onlara Rabbinin aza
bından hafif bir esinti dokunacak olsa, m ut
laka: “Yazıklar olsun bize! Meğer biz kendimi
ze yazık etmişiz!” derler.

47. Biz, kıyamet günü doğru teraziler kura
cağız; öyle ki, hiç kimse hiçbir şekilde haksız
lığa uğratılmayacak. [Yapılan iyi ya da kötü 
işi hardal tanesi ağırlığınca olsa bile yine de 
onu ortaya koyacağız. Biz, hesap görücü ola
rak yeteriz.

48-49. Andolsun ki, Biz, Musa ile 
Harun’a, Allah bilincini içlerinde 
canlı tutanlara ışık saçan, öğüt ve
ren ve onlan uyaran bir kaynak ol
mak üzere Furkân'ı vermiştik. Allah 
bilincini içlerinde canlı tutanlar, gör
medikleri halde Rablerinden korkar
lar ve kıyamet gününün gelip çata
cağı [düşüncesiyle] ürperirler.

50. İşte bu. Bizim, [sana] indirdiği
miz kutlu bir uyandır. O halde siz, 
buna rağmen yine de onu inkar mı 
edeceksiniz?

51-52. Andolsun ki, Biz, önceden de 
İbrahim’e doğruyu yanlıştan ayırma 
yeteneği vermiştik; Biz, onun, baba
sına ve halkına: “Kendinizi kendileri
ne bu denli adadığınız heykeller ne
dir?" dediğinde, |onu böyle konuşma
ya iten nedeni de] çok iyi biliyorduk.

53. Onlar: “Biz atalarımızı onlara 
ibadet eder bulmuştuk.” diyerek ya
nıtlamışlardı.

54. Bunun üzerine İbrahim onlara: 
“Andolsun ki, siz de atalarınız da 
apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz!” 
diyerek karşılık vermişti.

55. Onlar, ona: “[Ey İbrahim!] Sen 
[sözlerinde] ciddi misin, yoksa bizimle 
eğleniyor musun?” diye sormuşlardı.

56. O da: “Hayır, hayır! Rabbiniz, 
göklerin ve yerin Rabbidir. Onlan ya
ratan O’dur. Ben de bu [gerçeğe] ta 
nık olanlardanım!” diyerek karşılık 
vermişti.

57. [Sonra da içinden]: “Allah’a  ye
min olsun ki, siz arkanızı dönüp ora
dan uzaklaşır uzaklaşmaz, putlarını
zı paramparça edeceğim!” demişti.
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58. B u n u n  üzerine o, başvurm aları 
için  bıraktığ ı en büyükleri dışında, 
o n la n  p aram p arça  etm işti.

59. [Putları parça lanm ış o larak  gö
ren ler]: “B u n u  ta n rıla r ım ıza  kim  
yap tı k i.?  K uşkusuz  o, zalim lerden 
b irid ir.” dem işlerdi.

60. [İçlerinden b ir kısmının): “İbra
h im  adm da b ir gencin on lan  diline 
doladığım işitm iştik .” dem esi üzerine,

6 1 . Diğerleri: “O nu, tan ık lık  yapm a
sı için halk ın  gözü ö nüne ç ıkara
lım!”92 93 dem işlerdi.

62. İb rah im  [halkın h u z u ru n a  çıka- 
n lınca,] onlar: “Ey İbrahim! B unu 
tan n lan m ıza  sen  mi yap tın?” diye 
sorm uşlard ı.

63. O da: “Hayır! O nu şu  büyükleri 
yapm ıştır. Eğer konuşabiliyorsa, ona 
kendiniz sorun!” diyerek karşılık  ver
m işti.

64. B u d u ru m  k arşıs ın d a  onlar, 
ak ıllan  b aş la rın a  gelerek: “Aslm da 
zalim  o lan  bizmişiz!” dem işlerdi.

65. A ncak onlar, eski düşüncelerine 
dönm ekte gecikm em işler ve [ona): 
“A ndolsun ki, sen  de onların  k o n u ş
m adık larım  pekala biliyorsun!” de
m işlerdi.

66-67. B unun  üzerine İbrahim: “O 
halde siz, Allah dışında, size hiçbir şe
kilde ne yaran  ne de zaran  dokunan 
şeylere mi ibadet ediyorsunuz? O hal
de size de Allah d ışında ibadet ettikle
rinize de yazıklar olsun! Hâlâ aklınızı 
kullanm ayacak mısınız?” demişti.

68. Bu d u rum  karşıs ında  b irbirleri
ne: “Eğer b ir şey yapacak isek, onu
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yakalım  ve böylece tan n lan m ıza  a rk a  çıkmış 
olalım!” dem işlerdi.

69-71. Ama Biz: “Ey ateş! İb rah im ’e serinlik 
ve esenlik [kaynağı] ol!” dem iştik . Onlar, ona 
kö tü lük  yapm ak istem işlerdi. B u yüzden Biz 
de on lan  en büyük  za ra ra  u ğ rayan lardan  kıl
m ıştık. O nu ve Lut’u  k u rta rm ış  ve böylece 
o n lan  sürek li olarak91 k u tlu  kıldığımız b ir ü l
keye [ulaştırm ıştık).

72-73. O na İshak 'ı ve ay n ca  d a  Y akub’u  a r 
m ağan etm iş ve h e r b irin in  doğru in san la r
d an  olm asını sağlam ıştık . O n lan  vaadimiz

92 Bu ve aşağıdaki ayetlerde, üslup özelliğinden dolayı "siz" zamiri “biz" olarak çevrilmiştir.
93 Sami dillerinde 'âlemin' sözcüğü ‘sonsuzluğu ve çok uzun zamanı' ifade etmek için de kullanılır. Söz

cük burada bu anlama daha uygun düşmektedir. Nitekim Esed de sözcüğe bu anlamı vermiştir. Genel-
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gereği doğru yolu gösteren önderler yapm ış 
ve kendilerine hayırlı işler yapm ayı, nam az 
kılmayı, zekat vermeyi vahyetm iştik . O nlar 
daima Bize ibadet eden [Bizim için çalışan]

karşılık vermiş, onu ve ailesini o b ü 
yük felaketten kurtarm ıştık. Ayetle
rimizi yalanlayan halka karşı ona 
yardım  etmiştik. Gerçekten de onlar, 
çok kötü bir halk idi. Bu yüzden Biz 
de onların hepsini suda boğm uştuk.

78-79. Davud’u  ve Süleym an’ı da  
[hatırla]; han i onlar, halka ait ko- 
yun lann  girmiş olduğu tarla  hakk ın
da hüküm  vermişlerdi. Biz de h ü 
küm lerine tanık  olm uştuk. Her ne 
kadar. Biz, Süleyman’a olayı [daha 
iyi bir biçimde] kavratm ış olsak da 
yine de onlardan her birine, bilgelik 
ve ilim vermiştik. Davud’la birlikte 
teşbih etmeleri için dağlan  ve kuşla- 
n  emrine am ade kılmıştık. B unlan  
yapan Bizdik.

*£imse*er^*' 8 0 . Yine Biz ona, sizi savaşta  koru-
74-75. Biz, Lut'a d a  bilgelik ve ilim verm iş ve m ası için zırh yapmayı öğretmiştik, 

onu çirkin işler yapan  k en tten  kurtarm ıştık ; O halde hâlâ  şükretm eyecek misi- 
onlar, gerçekten de yoldan çıkm ış kö tü  bir niz?
halktı. Onu ise, sevgimize sokm uştuk ; çü n k ü  gWB> Süleym an.m  emrine de buy- 
o, doğru kimselerdendi. m ğu  üe kuü u  kıldığımız ülkeye dog-

76-77. Nuh'u da [hatırla]; h an i o, çok öncele- ru  esen güçlü rüzgarlan am ade kil
it [Bize] seslenmişti. Biz de on u n  çağnsına  mıştık. Biz, her şeyi çok iyi bileniz.

de bütün mütercimler ayeti şu şekilde çevirmektedirler: "Biz onu ve Lut'u kurtarıp, âlemler için kutsal kıl
dığımız yere ulaştırdık."
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[Yine onun emrine amade kıldığımız} 
şeytanlar arasında onun için dalgıç
lık yapanlar ve bunun dışında başka 
işler görenler de bulunuyordu.

83-84. Eyyüb’ü de hatırla; hani o, 
Rabbine: “[Ey Rabbiml] başıma bu 
hastalık geldi; Sen ise sevenler için
de en Çok Seven’sinl” diyerek seslen
mişti. Bunun üzerine Biz de onun 
çağrısına karşılık vererek hastalığını 
gidermiştik. Katımızdan bir sevgi 
göstergesi ve Allah’a ibadet edenler 
için de bir ibret kaynağı olması için, 
ona, ailesini ve onlarla birlikte bir o 
kadarını da vermiştik.

85-86. İsmail’i, İdris’i ve Zülkiil’i de 
hatırla; Onlardan her biri, güçlükle
re göğüs gerenlerdendi. Bu yüzden 
Biz de onlan sevgimize sokmuştuk. 
Onlar, gerçekten de iyilerdendi.

87. Balık olayının kahramanını da 
hatırla; hani o, öfkelenerek [halkın
dan] ayrılmış ve kendisine güç yeti- 
remeyeceğimizi sanmıştı. Ancak o, 
karanlıklar içinde; “Senden başka 
hiçbir tann yoktur. Sen bütün eksik
liklerden uzaksın! Ben, kuşkusuz, 
zalimlerden oldum.” diyerek [Rabbi
ne] seslenmişti.

88. Bunun üzerine Biz de çağrışma 
karşılık vererek onu üzüntüden kur-
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tarmıştık. İşte Biz, inananları böylece kurta
rırız.

89. Zekeriyya’yı da hatırla; hani o, Rabbine: 
“Rabbim! Beni tek başıma bırakma; bununla 
birlikte [çok iyi biliyorum ki], Sen vârislerin 
içinde en iyi olanısın!” diyerek seslenmişti.

90. Bunun üzerine Biz de çağrısına karşılık 
vermiştik. Eşini onun için çocuk doğurmaya 
elverişli kılmak suretiyle ona Yahya’yı ver
miştik. Onlar, hayırlı işlerde birbirleriyle ya- 
nşırlar ve [sevgimizi] umarak ve [azabımız
dan da[ korkarak Bizi çağırırlardı. Onlar, Bi
ze karşı derin bir saygı içindeydiler.
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91. Irzını koruyanı da [hatırla]. Biz ona ru 
humuzdan üflemiş, kendisini de oğlunu da 
alemler için bir mucize kılmıştık.

92-93. Kuşkusuz, bu -tek bir ümmet olarak- 
sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim; 
o halde Bana ibadet edin [Benim için çalışın]! 
Ancak insanlar, sonunda her biri Bize döne
ceği halde yine de aralarındaki bu birliği boz
muşlardı.

94. Şu halde, her kim, inanarak iyi işler ya
pacak olursa, onun çabası asla görmezlikten 
gelinmeyecektir; çünkü Biz, [işlerinil onun 
için yazmaktayız.

95-97. Biz, b ir  ken t iri [h:ılkırıı| yok 
e tm iş  |isek , b u n u n  m-dcrıj|; o n la rın  
[ tu tm u ş  o lduk ları ko tu  yoldarıl don 
m elerin in  a s la  m ü m k ü n  o lm am ası 
d ır. [Allah'ın bu  to p lu m sa l y a sa s ı |,  
Ye’c ü c  ile Me’oûo u n  ö n le rin in  açıla 
cağı ve h e r  tep ed en  [dünyaya] a k ın  
edecek le ri g ü n e  dek  devam  edecek  
tir. İşte  o zam an  gerçek  söz an ı [kıya 
m et vaktil gelm iş ç a tm ış  o la c a k tır  ve 
o g ü n  in k a r  ed en le rin  gözleri [göre 
çek leri d e h şe t k a rş ıs ın d a l d o rıak a la  
ç a k tır  ve on lar: “Y azıklar o lsu n  bize! 
Biz b u  k o n u y u  g erçek ten  de  h iç  
u m u rsa m a m ışız ; m eğer biz k e n d im i
ze yazık etm işiz!” [diyerek y a k a ra -  
cak la rd ırj.

98-100. lOnlara orada şöyle denile
cektir); “Gerçek şudur ki, Siz ve Al
lah dışında ibadet ettikleriniz, ce
hennem odunu olacaksınız. Siz ora
ya kesinlikle gireceksiniz." Şayet on
lar gerçekten tanrı olsalardı, oraya 
girmezlerdi. Ancak onlardan her biri 
orada sürekli olarak kalacaktır. On
lar, orada, inleme dışında hiçbir şey 
işitmeyeceklerdlr.

10 1-102. Kendileri haklarında [nihai) 
güzellik yazılmış olanlara gelince, 
onlar, cehennemden uzaklaştırıla
caklar ve böylece onurı uğultusunu
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işitmeyeceklerdir. Onlar, canlarının 
çektikleri (nimetler) içinde sürekli 
kalacaklardır.

103. (Kıyamet gününün yaratacağı] 
en büyük korku bile onları tasalan- 
dırmayacaktır; çünkü melekler onla
rı: “İşte bu, size vaat olunmuş olan 
(mutlu] gününûzdür!” diyerek karşı
layacaklardır.

104. Biz, o gün, göğü yazılı kağıt to
marlarını dürer gibi düreceğiz. Nasıl 
ki, ilk yaratmayı başlatmış isek aynı 
şekilde onu yine tekrarlayacağız. 
Madem ki, onu (gerçekleştireceğimi
ze dair] söz vermiş bulunuyoruz, o 
halde onu mutlaka gerçekleştirece- 
ğiz.

105-106. Andolsun ki, Biz, Tevrat'tan 
sonra Zebur’da da: “Yere iyi işler ya
pan kullarım mirasçı olacaklardır.” 
diye yazmıştık. Kuşkusuz ki, bunda 
(Allah’a] ibadet eden bir halk için bir 
mesaj vardır.

107. Biz, seni alemlere, ancak sevgi
mizin bir açılımı, bir sevgi [pınan] 
olarak gönderdik.

108. De ki: “Bana tanrınızın tek tan
rı olduğu vahyolunmaktadır." O hal
de artık kendinizi O’na teslim edecek 
misiniz?

109. Eğer onlar, yüz çevirecek olur
larsa. (onlara] de ki: “Ben (bu gerçe

ği] hepinize aynı şekilde duyurmuş bulunu
yorum. Doğrusu tehdit edildiğiniz konunun 
uzak mı yakın mı olduğunu da bilmiyorum?

İio-ııl. Allah, kuşkusuz, sözün açığa vuru
lanım da bilir, gizlediklerinizi de bilir. |Kıya- 
met günü ile ilgili gecikmeye gelince], benim 
bu konuda hiçbir bilgim yoktur; belki de o, 
sizin için bir sınama ya da belli bir süreye ka
dar yararlanma vesilesidir."

112. De ki: “Ey Rabbim! hakça hükmet. Rab- 
bimiz, çok sevendir ve sizin (kendisiyle ilgili] 
nitelemelerinize karşı yardım istenecek olan
dır!"
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IMekke’de inmiştir ve 
78 ayetten oluşmaktadır,]

Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

1-2. Ey insanlar! Rabbinizin bilincinde olun; 
çünkü kıyamet gününün sarsıntısı gerçekten 
de çok korkunç olacaktır, öyle ki, onu görece
ğiniz gün, her emzikli kadın, emzirdiği çocu
ğunu unutacak, her hamile kadın ise çocu
ğunu düşürecektir. İnsanları, sarhoş olma
dıkları halde, sarhoş gibi göreceksin. Ancak 
Allah'ın azabını [görecekleri zaman korkulan] 
çok daha şiddetli olacaktır.

3-4. İnsanlar arasında, bilgisi olma
dığı halde Allah hakkında tartışanlar 
ve bu yolda, hakkında, her kim ken
disini dost edinecek olursa onu sap
tıracağı ve cehennem azabına sürük
leyeceği yazılmış (takdir edilmiş] olan 
her türlü başkaldırmış şeytanî [gü- 
çün] ardına düşenler vardır.

5. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra 
tekrar dirileceğiniz konusunda kuş
ku duyuyorsanız, [şunu çok iyi bilin 
ki], Biz, sizden her birinizi, size [gü
cümüzü] açık bir biçimde göstermek 
üzere, önce toprak, sonra [kanşık] 
rıutfe Izigot], sonra, alaka limplantas- 
yon}, sonra [bir yönüyle] yaratılmış, 
[ancak bir başka yönüyle de] yaratıl
mamış olan mudğa [aşamalarından 
geçirerek] yaratmış bulunuyoruz. 
Biz, [doğmasını] dilediğimizi, belli bir 
süreye kadar rahimlerde durduruyo
ruz. Sonra da sizi çocuk olarak dün
yaya getiriyoruz ve bazüannızın ol
gunluğa erişmesi için [yaşamasına 
imkan veriyoruz]. Bununla birlikte 
kiminiz [erken yaşta] ölürken kimi
niz de önceden bildiklerini bileme
mesi için ömrünün en düşkün döne
mine ulaşır. [Ey insanlar! Aslınızla il
gili olarak sunduğumuz bu bilgiden 
sonra da tekrar dirileceğiniz konu
sunda hâlâ kuşku duyuyorsanız, o 
zaman yere bir bakın]. Onu, [bazen] 
ölü, kupkuru görürsün. Ama Biz, 
üzerine yağmuru indirdiğimizde, o, 
hemen harekete geçer, kabarır ve 
her türden gönlü açan bitki bitirir.
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6-7. Bütün bunlar, Allah'ın gerçek 
olması ve her şeye gücü yetmesi do
layısıyla (gerçekleşmektedir). Gerçek
ten de O, ölüleri dirlltecektir. Kıya
met günü de -hiçbir kuşkunuz olma 
sm ki- mutlaka gelecektir; Allah, (o 
gün] kabirlerde olanları diriltecektlr.

8-10. İnsanlar içinde, bilgisi, yol gös
tericisi ve aydınlatıcı kitabı olmadığı 
halde, (insanları] Allah yolundan 
saptırmak için, büyüklük taslayarak 
Allah hakkında tartışmaya kalkışan 
vardır. Bu dünyada onu aşağılanma 
beklemektedir. Biz, kıyamet günün
de ise ona çok yakıcı bir azabı tattı
racağız. (O zaman kendisine): “Bü
tün bunlar, yaptıklarından dolayıdır; 
çünkü Allah, hiçbir şekilde yarattık
larına zulmetmez." (denilecektir).

tı-13. İnsanlar arasında Allah'a 
(inancın] en uç kenarında ibadet 
eden vardır; öyle ki, başma bir iyilik 
gelecek olsa, onunla mutlu olur, 
ama başma onu sınamak üzere bir 
kötülük gelecek olsa bütün benliğiy
le [tekrar inançsızlığa] dönüverir. 
Böylece o, aynı anda hem dünyasını 
hem de ahiretini kaybetmiş olur. İş
te bu apaçık kayıptır; çünkü o, artık, 
Allah dışında, kendisine ne zaran ne 
de faydası dokunan nesneleri çağır
maktadır. Gerçekten de bu, sapıklı
ğın en son noktasıdır. O, (bazen] za
ran faydasından daha çok olanı da 
çağırmaktadır; ancak o (çağırdığı] ne 
kötü dost ne kötü arkadaştır!
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14. Allah, inananlan ve iyi işler yapanları, alt
larından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. 
Allah, kuşkusuz, dilediğini yapmaktadır.

15. Her kim Allah'ın ona94 hem bu dünyada 
hem de ahirette yardım edemeyeceğini sanı
yorsa, göğe (başka] bir yolla çıkmaya çalışsın 
ve sonra da (orada] yol alsın; sonunda da bir 
baksın bakalım, acaba, başvurmuş olduğu 
çıkış yolu, içini kemiren öfkesini giderebile
cek mi?

9« Bu ayet anlamı üzerinde görüş birliği olmayan bir ayettir. Genellikle ayetteki (ona) zamiri Hz. Peygam- 
ber’e atfedilmektedir. Ancak, Esed'ln de açıkça belirttiği üzere bağlam böyle bir atfa uygun görünmemek
tedir. Bu yüzden biz. çeviride Eoed'l İzlemeyi uygun gördük.
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16. İşte Biz, onu böylece apaçık ayetler ola
rak indirmiş bulunuyoruz. [Şunu çok iyi bilin 
ki), Allah, dilediğini doğru yola ulaştırır.

17. İnananlara, Yahudi olanlara, Sâbiîlere, 
Hıristiyanlara, Mecusîlere ve Allah’a ortak 
koşanlara gelince; Allah, kuşkusuz, kıyamet 
gününde onlar arasında hükmünü verecek
tir. Çünkü Allah, her şeye tanık olandır.

18. Göklerde ve yerde olanların, güneşin, 
ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvan
ların, bir çok insanın, Allah’a secde ettikleri
ni görmüyor musun? Bununla birlikte, [Al
lah’a secde etmeyen) bir çok kimse, [kıyamet

günü] cezalandırılmayı hak edecek
tir. Allah kimi aşağüayacak olursa, 
[şunu çok iyi bilin ki], kıyamet gü
nünde onu onurlandıracak hiç kim
se olmayacaktır. Gerçekten de Allah 
dilediğini yapmaktadır.

19-22. İşte Rableri konusunda bir- 
birleriyle [sürekli bir biçimde] çeki
şen iki karşıt grup: [O iki gruptan] 
inkar edenlere gelince; onlara, kıya
met gününde ateşten giysiler biçile
cek ve başlarının üzerinden kaynar 
su akıtılacaktır. Bu suyla onların 
kammdakiler ve derileri eritilecektir. 
Onlar [orada sanki] demir kıskaçlar
la [bağlanmışlar gibi hep bu şekilde 
tutulacaklardır]. Çekmekte oldukları 
ızdıraptan dolayı her ne zaman ora
dan çıkmak isteseler, [kendilerine]: 
Tadm bakalım çok yakıcı olan aza
bı!” denilerek tekrar yerlerine geri 
döndürülecekler.

23-24. Bununla birlikte Allah, ina
nanları ve iyi işler yapanları, altla
rından ırmaklar akan cennetlere so
kacaktır. Onlar orada altın bilezikler, 
inciler takınacaklardır ve elbiseleri 
ise ipek olacaktır; çünkü onlar,
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[dünyada iken] sözün en güzel olanı
na ve o çok övülenin yoluna ulaştırıl
mışlardı.

25-26. İnkar edenlere ve [insanları] 
Allah yolundan ve içinde yerli olan
larla dışarıdan gelenleri eşit kıldığı
mız Mescid-i Haram’dan alıkoyanla
ra gelince; [onlar gerçekten de ceza
landırılmayı hak etmektedirler]. Bu 
yüzden her kim orada, zulmederek 
oranın kutsiyetine zarar verecek 
davranışlar sergilemek isteyecek 
olursa, [şunu çok iyi bilsin ki], Biz, 
ona çok acı veren bir azap tattıraca
ğız; çünkü Biz, İbrahim’e bu [kutsal] 
evin kurulacağı yeri gösterdiğimizde 
ona: “Bana hiç kimseyi ortak koşma; 
evimi, etrafında dolaşacak, [önünde 
derin bir tefekküre dalmak üzere] 
duracak, önünde saygıyla eğilecek ve 
secde edecek olanlar için temizle!"
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[demiştik].

27-28. O halde [ey Muhammedi] İn- 
sanlan, (yakın mesafede olanların] 
yaya olarak, uzakta bulunanların ise 
hızlı develere [binerekj sana gelmele
ri, böylece kendileriyle ilgili birtakım 
yararlara tanık olmaları ve Allah’ın 
kendilerine nzık olarak vermiş oldu
ğu hayvanlan belli günlerde [keser
ken] üzerlerine Allah'ın ismini anma- 
lan için hacca davet et! [Hayvanlar 
kesildiğinde] onlardan hem siz yeyin 
hem de darlık içindeki fakire yedirin!

29. Daha sonra da [hac dolayısıyla maruz 
kaldıklan] kısıtlamalara son versinler, [varsa] 
adaklannı yerine getirsinler ve bu Eski Evi 
[bir kere daha] tavaf etsinler!

30-31. [Bütün] bunlar [Allah tarafından em
redilmiştir]. O halde her kim Allah’ın kutsal 
emirlerine karşı saygılı davranacak olursa, 
[şunu çok iyi bilsin ki], böyle davranması 
Rabbi katında kendisi için daha iyi olacaktır. 
[Haram oldukları] size bildirilenler dışında, 
bütün hayvanlar size helal kılınmıştır. O hal
de artık putlara tapınma pisliğinden kaçının; 
yalan sözden kaçının! Allah’a O’nun dışında
ki bütün tanrıları reddederek ve O’na hiçbir
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yararlar bulunmaktadır. Daha sonra 
varacakları yer ise o Eski Ev dir.

34-35. Biz. her topluma, Allah’ın 
kendilerine nzık olarak verdiği hay
vanlar üzerine, [kesildikleri anda] is
mini anmaları için, [kurban kesmeyi] 
bir ibadet olarak koyduk. O halde 
[şunu hiçbir zaman aklınızdan çı
karmayın ki], sizin tanrınız, tek bir 
tanrıdır. [Bu yüzden kendinizi] O’na 
teslim edin! Sen, Allah anıldığında 
kalpleri ürperen, başlarına gelenlere 
metanetle göğüs geren, namazı kılan 
ve kendilerine nzık olarak verdikleri
mizden [Allah yolunda] harcayan al
çak gönüllüleri müjdele!

şeyi ortak koşmayarak [inanın]; çünkü her 
kim Allah’a ortak koşacak olursa [şunu çok 
iyi bilsin ki], o, adeta gökten düşen ve [düşer
ken de] kuşlar tarafından kapılan ya da rüz
gar tarafından çok uzaklara sürüklenen bir 
kimseyi andırmaktadır.

32-33. [Bütün] bunlar [göz önünde bulundu
rulması gereken hususlardır], O halde her 
kim Allah tarafından konulmuş olan simgele
re karşı saygılı davranacak olursa [şunu çok 
iyi bilsin ki], bu simgeler, [anlamlarım] ina
nanların kalplerinde çok canlı bir biçimde bu
lunan Allah bilincinden [almaktadırlar]. On
larda sizin için belli bir süreye dek birtakım

36-38. Kurbanlık hayvanlara gelin
ce; Biz, onları, sizin için, Allah'ın [di
ninin] simgelerinden kıldık. Onlarda 
sizin için hayır vardır. O halde [kur
ban edilmek üzere] saf saf dizildikle
rinde üzerlerine Allah’ın ismini anın, 
cansız olarak yere serildiklerinde de 
etlerinden yeyin ve hem elindekiyle 
yetindiği için istemeyen hem de iste
mek zorunda kalan fakire yedirin! İş
te Biz, şükretmeniz için onları böyle- 
ce sizin hizmetinize vermiş bu lunu
yoruz. [Şu gerçeği hiçbir zaman aklı
nızdan çıkarmayın ki], [kesmiş oldu
ğunuz hayvanların] ne etleri ne de 
kanlan Allah’a ulaşacakür; O’na u la
şacak olan, sadece içinizdeki Allah 
bilincidir. İşte Biz, sizi doğru yola 
ulaştırdığımızdan dolayı Allah’ı u lu
lamanız için, onlan böylece hizmeti
nize vermiş bulunuyoruz. O halde, 
iyilik yapanlan müjdele: Allah, kuş
kusuz inananlan [her türlü kötülü
ğe] karşı koruyacaktır; çünkü, Allah 
hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.
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39-41. Kendilerine karşı savaş açı
lanlara, zulme uğram alarından dola
yı, [savaşma] izni verilmiştir. Allah, 
kuşkusuz, onlara, sadece “Rabbimiz 
Allah'tır.” dem elerinden dolayı h ak 
sız yere yurtla rından  çıkarılanlara 
yardım  etmeğe gücü yetendir. Eğer 
Allah in san la rdan  b ir kısm ının [bas
kılarına ve zulüm lerine karşı] diğer 
b ir kısm ım  korum asaydı, içlerinde 
Allah’ın  adın ın  çokça anıldığı m a
nastırlar, kiliseler, havralar ve mes- 
cidler kesinlikle çoktan yerle bir edi
lirdi. A ndolsun ki, Allah, kendine 
yardım  edene m utlaka  yardım  ede
cektir; çü n k ü  Allah, çok kuvvetli, 
çok güçlü olandır. [Allah'ın yardım  
edeceği kimseler,] öyle kim selerdir 
ki, onlar, kendilerini ülkede güç sa 
h ibi kılacak olsak, nam azı kılarlar, 
zekatı verirler, iyiliğin [yapılmasını] 
söylerler ve kötü olanı d a  engellerler. 
Yine de [bütün] işlerin sonu Allah’a 
aittir.

42-44. [Ey Muhammedi] Eğer [inkar 
edenler] seni yalanlıyorlarsa, [şunu 
h içbir zam an  ak im dan  çıkarm a ki], 
on lardan  önce, Nuh, Ad, Sem ud, İb
rah im , Lut halkları ve Medyen ahali
si de [elçilerini] yalanlam ışlardı. Aynı 
şekilde M usa da yalanlanm ıştı. B u
n u n  üzerine Ben, [her b ir d u ru m d a  
öncelikle] ink ar edenlere sü re  tam 
m ış ve [süreleri] son a  erince de onla
rı kıskıvrak yakalayıvermiştim! Böy- 
lece onlar, asıl Benim [onlan] ink ar 
etm em  nasılm ış görsünler!

Hac S uresi. c;,u  17 S|m

45. Biz, zalim oldukları için, nice kenti yok 
etmiştik. [Şimdi ise o yerler] çökmüş çatıla
rıyla [ıssız bir durumda bulunmaktadır]. 
[Oralarda] nice kullanılmaz kuyular ve bir za
manlar göklere doğru yükselmiş [ama şimdi 
yerle bir olmuş olan] nice saraylar vardır.

46. Onlar, kendileri sayesinde akıllarım kul
lanabilecekleri kalplere ya da kendileri saye
sinde işitebilecekleri kulaklara sahip olabil
mek için yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Ger
çek şudur ki, aslında kör olan gözler değildir, 
göğüslerde bulunan kalplerdir.
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47.
hald
Isteı
bini
gibk

48. 
gelei 
gelı^

0,acî
49.  ] 

flbda



Hac Sûresi, Cüz 17, Sûre 22 337
o  ı> jjiü  _ j

'çLLc; C£ &  \ v j / j

it- iü  'aj *̂-*̂ v j  İLlij"'

S . 3 ^ e ^ ^ ^ ^ X r / ^ } S

 ̂‘~*?£ W  Oî ̂  *' 'İ4İ

. ©a_i ^ > ( u  \r  ̂̂ A-ı-i>. c£li ı
Mk».

47. Onlar, Allah sözünden asla dönmeyeceği 
halde, yine de senden azabı acele [getirmeni] 
istemektedirler. [Şunu çok iyi bilin kil, Rab- 
binin katında bir gün, sizin saydığınız bin yıl 
gibidir.

48. Halkı zalim olan nice kente [doğru yola 
gelebilmeleri için] mühlet vermiştim. [Ancak 
gelmeyecekleri belli olunca] onları kıskıvrak 
yakalayıvermiştim. Sonunda dönüş Bana 
olacaktır.
49. De ki: “Ey insanlar! Ben size [Allah tara

fından gönderilmiş olan] apaçık bir uyarıcı
yım."

50-51. İnananlara ve iyi işler yapan
lara gelince: [bilin ki], onlar, için 
[ahiret hayatında] bir bağışlanma ve 
çok güzel bir nzık olacaktır. Bunun
la birlikte, ayetlerimizi geçersiz kıl
mak için çaba harcayanlara da ge
lince; [iyi bilsinler ki], onlar da ce
hennemlik olacak olanlardır.

52-55. [Ey Muhammedi] Bizim, sen
den önce göndermiş olduğumuz hiç
bir elçi ve peygamber yoktur ki, bir 
istekte bulunduğunda, şeytan onun 
isteğine [vesvese] sokmuş olmasm. 
Ancak Allah, şeytanın soktuğu [ves
veseyi] giderir ve sonra da ayetlerini 
sağlamlaştırır. Allah, çok iyi bilen, 
çok bilge olandır. [Allah’ın şeytana 
bu şekilde müdahale etmesine imkan 
tanımasının nedeni], şeytanın sok
muş olduğu [vesveseyi], kalplerinde 
hastalık bulunanlar ile kalpleri katı
laşmış olanlar için bir sınama vesile
si yapmak -gerçekten de kendilerine 
yazık edenler, çok derin bir ayrılık 
içinde bulunmaktadırlar- ve [Allah’ın 
şeytanın vesvesesini boşa çıkarması
nın ve böylece ayetlerini sağlamlaş
tırmasının nedeni ise], kendilerine 
ilim verilenlerin, Kur’an’a inanmaları 
ve kalplerinin ona saygıyla bağlan
ması için onun Rabbinden gelen Bir 
Hak olduğunu bilmelerini [sağlamak 
istemesidir], Allah, kuşkusuz, ina- 
nanlan doğru yola ulaştırandır. İn
kar edenler ise kıyamet saati kendile
rini ansızın yakalayınca ya da hiçbir 
kurtuluş umudunun olmayacağı bu
günde azap başlarına gelinceye ka
dar onun hakkında kuşku duymaya 
devam edeceklerdir.
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56-57. İşte o gün hükümranlık Al
lah’a ait olacaktır. O, [o gün] onlann 
aralarında hükmedecektir. Böylece 
inananlar ve iyi işler yapanlar, son
suz mutluluk cennetlerinde olacak
lardır; inkar edenlere ve ayetlerimizi 
yalanlayanlara da gelince; onlar, 
kendileri için alçaltıcı azap olacak 
olanlardır.

58-60. Allah yolunda hicret edenlere 
ve [bu yolda] öldürülenlere ya da 
ölenlere gelince; andolsun ki. O, on
ları çok güzel bir nzıkla nzıklandıra- 
caktır ve -çünkü Allah, nzıklandı- 
ranlann en iyisidir- onları hoşnut 
olacakları bir varoluşa sokacaktır; 
çünkü Allah çok bilen, çok müşfik 
davranandır. Bu [böyle olacaktır). 
Kendisine yapılan saldırıya denk bir 
tepkiyle karşılık verdiği halde yine de 
kendisine saldırılan kimseye gelince, 
andolsun ki, Allah, ona yardım ede
cektir; çünkü Allah, çok affeden, çok 
bağışlayandır.
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6 1 . Bu böyledir; çünkü Allah geceyi gündü
zün içine, gündüzü de gecenin içine sokmak
tadır; çünkü Allah, çok iyi işiten, çok iyi gö
rendir.

62. Bu, böyledir; çünkü Allah, haktır, O nun 
dışmda çağırdıklarınız ise batıldır. Gerçekten 
de Allah, çok yüce, çok büyük olandır.

63-64. Allah’ın gökten yağmur indirdiğini ve 
böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu gör
müyor musun? Gerçekten de Allah, çok lütuf- 
kar, çok iyi haberdar olandır. Göklerde olanlar 
da yerde olanlar da O’nundur; Allah, kuşku
suz, kendine yeten, övgüye layık olandır.
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65-66. Yine Allah'ın yerde olanlan ve buyru
ğu ile denizde yüzen gemileri sizin hizmetini
ze amade kıldığım da görmüyor musun? O, 
yerin üzerine düşmemesi için göğü tutm akta
dır. Bu yüzden gök, O'nun izni olmadan asla 
yerin üzerine düşemez. Gerçekten de Allah, 
insanlara karşı çok şefkat gösteren, çok m üş
fik olandır. O, size hayat verendir; ancak O, 
sonra sizi öldürecek ve daha sonra da dirilte- 
cektir. (Bütün bunlara rağmen) insan, yine 
de çok nankördür.

67-69. Biz, her topluma, uyacakları bir iba
det tarzı belirledik. O halde onlar, bu konuda 
seninle tartışmaya girmesinler! Sen her şeye

rağmen yine de (onları) Kabiline ça
ğır: çünkü sen |A llah|a ulaştıran 
dosdoğru bir yol üzerindesin. Eğer 
onlar, yine de seninle tartışm ak is
terlerse, [onlara sadece): "Allah, yap
m akta olduklarınızı en iyi bilendir." 
de! Bu yüzden Allah, kıyamet günü, 
görüş ayrılığına düştüğünüz konu
larda aranızda hükmedecektir.

70. Sen, Allah'ın hem gökte hem de 
yerde olanlan bildiğini görmüyor 
musun? Bütün bunlar, bir kitapda 
[kaydedilmişi olarak bulunmaktadır. 
Bütün bunlan (bilmek), aslında Al
lah için çok kolaydır.

71. Onlar, yine de Allah dışında, Al
lah'ın kendilerine hiçbir güç indir
memiş olduğu ve kendilerinin de 
haklannda hiçbir bilgileri bulunm a
dığı şeylere ibadet etmektedirler. Za
limlerin, (kıyamet gününde kendile
rine yardım edecek) hiçbir yardımcı
ları olmayacaktır.

72. Kendilerine ayetlerimiz açıkça 
okunduğunda, inkar edenlerin yüz
lerindeki inkarcı tavırlarım hemen 
fark edersin. Onlar, nerdeyse, kendi
lerine ayetlerimizi okuyanlara saldı
racaklar! O halde onlara çjp ki: “Size, 
(şimdi duyduğunuz] bu  sıkıntıdan 
daha kötüsünü haber vereyim mi? 
(Bu) Allah’ın inkar edenler için va- 
detmiş olduğu [cehennemi ateşidir. 
Vanlacak ne kötü yerdir orası!"
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73. Ey insanlar! Size bir örnek veril
mektedir; ona iyi kulak verin: Allah 
dışında çağırdıklarınız, hepsi bir 
araya gelseler de yine de bir sinek bi
le yaratamazlar. Eğer sinek onlardan 
bir şey kapacak olsa, onu ondan 
kurtaramazlar. Hem isteyen hem de 
istenen, aciz bir durumda bulun
maktadır!

74. Onlar, Allah’ı anlamaları gerek
tiği gibi anlayamamışlardır. Gerçek
ten de Allah, çok kuvvetli, çok güçlü 
olandır.

75-76. Allah, meleklerden de insan
lardan da elçiler seçmektedir; ger
çekten de Allah, çok iyi işiten, çok iyi 
görendir. O, onların önlerindekini de 
arkalanndakini de bilmektedir. So
nunda bütün işler Allah’a döndürü
lecektir.

77. Ey inananlar! [Allah'ın huzurun
da) eğilin, yere kapanın, Rabbinize 
ibadet edin ve iyi işler yapın ki, kur
tuluşa eresiniz!
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78. Allah uğrunda gereği gibi cihat edin! 
[Mesajını tebliğ etmeniz için] sizi seçen O’dur; 
O, din konusunda, [size] atanız İbrahim’in 
inancını [izletmek suretiylel size hiçbir güç
lük yüklememiştir. Elçinin size tanık olması, 
sizin de insanlara tanık olmanız için, sizi 
hem önceleri hem de bu [Kur’an’da) “Müslü- 
manlar” olarak adlandıran da O’dur. O halde 
namazı kılın, zekatı verin ve Allah a sımsıkı 
sanlın; çünkü O, sizin Mevla’nızdır. Gerçek
ten de O, ne güzel bir Mevla’dır ne güzel bir 
yardımcıdır!
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23. MCrMÎNÛN SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

118 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

ı-ıl. Namazlarında huşu içinde bulunan, boş 
şeylerden uzak duran, arınmak için95 çabala
yan, ırzlarını koruyan, -ancak eşleri ya da sa
hibi olduklan cariyeler bunun dışındadır. 
Onlar, (bunlarla olan ilişkilerinden dolayı] kı
nanmazlar. Bununla birlikte kimler, bunun

dışında İstekte bulunacak olurlarsa 
[bilsinler ki], onlar haddi aşanlardır.- 
kendilerine verilen emanetleri ve ver
dikleri sözleri yerine getiren, namaz
larını [her türlü dünyevi kaygıdan 
uzak bir şekildeI kılan inananlar, ger
çekten de kurtuluşa ermişlerdir! İşte 
onlar, Firdevs cennetine varis olacak 
ve orada sürekli olarak kalacak olan 
mirasçılardır.96

12-14. Andolsun ki, Biz, insanı, ça
murdan [süzülmüş olan] bir özden 
yaratmış bulunuyoruz. Sonra Biz, 
insanı öncelikle döllenmiş yumurta 
halinde, [rahim duvarına] asılmasını 
[alaka] sağlamak suretiyle güvenli 
bir yerde koruma altına alıyoruz. 
Daha sonra, onu [organlarının oluş
ması için] mudğa haline getiriyoruz. 
Sonra, mudğayı da kemikleşme sü
recine sokuyoruz. Nihayet en son 
aşamada ise kemiklere kas giydiriyo
ruz. İşte Biz, böylece onu bambaşka 
bir yaratık olarak var edip ortaya çı
karıyoruz. Yaratanların en güzeli 
olan Allah, yücelerin yücesidir!

15-16. Sonra siz, bunun ardından 
kesinlikle öleceksiniz. Sonra siz, yine 
kıyamet gününde kesinlikle diriltile
ceksiniz!

17. Andolsun ki. Biz, sizin üzeriniz
de yedi yol yaratmış bulunuyoruz ve 
Biz, yaratmamızdan asla habersiz de 
değiliz.

95 Genelde çevirilerde, “zekat" sözcüğüne zekat anlam ı verilmektedir. Biz burada ortak çeviriye bir örnek 
sunmak İstiyoruz: “Onlar kt, zekâtı verirler..." Ancak, bize göre burada asıl olan kök anlamıdır. Bu yüz
den çeviriyi bu doğrultuda yapm ayı yeğledik.

98 Anlam bütünlüğünün sağlanm ası İçin, öncelikle İtalik metinlerin okunması önem taşır.
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18. Biz. gökten belli bir ölçüde su 
indiriyoruz ve sonra da onun yerde 
kalmasını sağlıyoruz. Ancak, Bizim 
onu gidermeye de gücümüz yeter.

19-20. Biz, bu su sayesinde sizin 
için, içlerinde, yemek üzere bir çok 
meyve elde ettiğiniz hurma bahçeleri, 
üzüm bağlan meydana getiriyoruz. 
Biz, yine o suyla, Sina dağında biten 
ve yiyenlere yağ ve katık [sağlayan 
zeytin ağacı da meydana getiriyoruz],

21-22. Hayvanlarda da sizin için ib
retler bulunmaktadır. Biz, onlann 
içlerindeki [sütten] size içiriyoruz. 
Onlarda sizin için daha bir çok yarar 
da bulunmaktadır; nitekim onlann 
[etlerini] yiyerek besleniyorsunuz ve 
[denizdeki] gemilerde [olduğu gibi] 
onlann üzerlerinde taşınıyorsunuz.
23. Andolsun ki, Biz, Nuh’u halkına 

göndermiştik o da [onlara]: “Ey hal
kım! Allah’a ibadet edin [O’nun için 
çalışın]; çünkü sizin O'ndan başka 
tanrınız yoktur. O halde hâlâ O’nun 
bilincine varmayacak mısınız?" de
mişti.
24-25. Bunun üzerine halkı içinde 

inkar eden ileri gelenler [kendi arala
rında onunla ilgili olarak97 birbirleri
ne]: “O da bizim gibi bir insan; bize 
karşı üstünlük sağlamak istiyor. 
Eğer Allah dileseydi, melekler indi
rirdi. Biz, önceki atalarımızdan böyle 
bir şey duymadık. O, deliden başka 
bir şey değildir; o halde onu bir süre 
göz altında tutalım." demişlerdi.
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26. [Bu durum karşısında] Nuh, Rabbine: 
“Ey Rabbim! Bana yardım et; çünkü onlar, 
beni yalanlamaktadırlar!” demişti.

27-29. Bunun üzerine Biz de ona: “Bizim gö
zetimimizde ve vahyimiz doğrultusunda [seni 
ve seni izleyenleri kurtaracak olan] gemiyi 
yap! Sözümüzün zamanı gelip de sular yer
yüzünü iyice kapladığında, her cins hayvan
dan [dişi ve erkek olmak üzere] birer çiftle 
birlikte -haklarında daha önceden hüküm 
verilmiş olanlar dışında- aileni de gemiye bin
dir. Zulmedenler hakkında da bana [bir da
ha] başvurma; çünkü onlar boğulacaklardır.”

97 Bu ve sonraki ayetlerde. "sizTl zamirler, bağlam dikkate alınarak “blz“li olarak çevrilmişlerdir,
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[demiştik]. Sen ve seninle birlikte olanlar ge
miye biner binmez de: “Övgü, bizi zulmeden 
halktan kurtaran Allah’a  aittir!” de. Yine: “Ey 
Rabbim! Beni kutsanmış bir yere indir; çün
kü Sen, indirenlerin en iyisisin!” de!

30. Gerçekten de bütün bu (olup bitenlerde] 
ibretler bulunmaktadır; çünkü Biz, böylece 
[insanları] sınamaktayız.

31-32. Biz, onlardan sonra başka bir nesil de 
var etmiş ve onlara da kendi içlerinden: “Al
lah’a ibadet edin [O’nun için çalışın]; çünkü 
sizin O ndan başka tanrınız yoktur. O halde

hâlâ O’nun bilincine varmayacak mı
sınız?” diyen bir elçi göndermiştik.

33-38. Ancak halkı içinde, kendileri
ni bu dünya hayatında nimetlere 
boğmamıza rağmen şükredecekleri 
yerde kurumlanarak Bizi inkar eden 
ve ahirette [Bizimle] karşılaşmayı ya
lanlayan ileri gelenler [kendi arala
rında onunla ilgili olarak birbirleri
ne98]: “O da bizim gibi bir insandan 
başka bir şey değildir; çünkü o da bi
zim yediğimizden yiyor, bizim içtiği
mizden içiyor! Eğer kendimiz gibi bi
rine boyun eğecek olursak, o taktirde 
mutlaka kaybedenlerden oluruz. O, 
bizi, hem de biz ölüp de toprak ve ke
mik yığını olduktan sonra, yeniden 
diriltilmekle mi tehdit ediyor? Tehdit 
edildiğimiz bu şey, uzak, ama gerçek
ten de çok uzak! Çünkü bu yaşadığı
mız dünya hayatından başka bir ha
yat yoktur: Ölürüz ve yaşarız; ama 
asla diriltilecek değiliz. O, Allah hak
kında yalan uydurandan başka bir 
şey değildir. Bu yüzden biz de ona 
[asla] inanacak değiliz!” demişlerdi.

39. Bunun üzerine o: “Ey Rabbim! 
Bana yardım et; çünkü onlar, beni 
yalanlamaktadırlar!” demişti.

40. Allah da (ona]: “Andolsun ki, on
lar, çok geçmeden mutlaka pişman 
olacaklardır.” diyerek karşılık ver
mişti.

41. Nitekim korkunç bir ses [çok 
geçmeden] onları yakalayıvermişti. 
Böylece Biz, onları sel süprüntüsü 
haline getirivermiştik. Lanet olsun o 
zalim halka!

42-43. Daha sonra, bunların ardın
dan başka nesiller de var etmiştik;

343

98 Burada da “siz'U zamirler, “blz”ll olarak çevrilmiştir.
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çünkü hiçbir halk kendi süresini ne 
öne alabilir ne de geciktirebilir.

44 . Biz. sonra elçilerimizi birbiri ar
dından [halklarına] göndermiştik. An
cak halklardan her biri, elçisi kendisi
ne geldiğinde, onu yalanlamıştı. Bu 
yüzden Biz de onlardan her birini bir
biri ardınca yok etmiş ve böylece on
ları [halkın dilinden düşmeyen] efsa
ne haline getirmiştik. O halde lanet 
olsun o İnanmayan halka!

45-46. Biz. sonra Musa ile kardeşi 
Harun'u ayetlerimizle ve [tarafımız
dan sağlanmış] apaçık bir otorite ile 
Flravun’a ve ileri gelenlerine gönder
miştik; ancak onlar, [onlara karşı] 
küstahça davranmışlardı; çünkü on
lar, [sadece kendilerini] büyük gör
meye alışmışlardı.
47-48. Bu yüzden onlar, [onlara]: 

"Halkı bizim kölemiz iken şimdi biz, 
bizim gibi olan [bu] iki insana mı ina
nacağız?” diyerek onlan yalanlamış
lardı ve helak edilenlerden olmuşlardı.
49. Andolsun ki, Biz, onların doğru 

yolu bulmaları için Musa’ya kitabı 
vermiştik.

50. Biz, Meryem'in oğlunu ve annesi
ni de bir mucize kılmış ve onlan yer
leşmeye uygun olan ve suyu bulunan 
yüksek bir yere yerleştirmiştik.
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teliği bozmuşlardır; öyle ki, her bir grup [an
cak] kendi [görüşleriyle] mutlu olmaktadır.

51. “Ey elçiler! Dünya hayatının gü
zelliklerinden nasibinizi alın99 ve iyi 
işler yapın; çünkü Ben, yapmakta 
olduklannızı çok iyi bilenim.”

52. “Sizin bu topluluğunuz, tek bir 
topluluktur; çünkü Ben, sizin [hepi
nizin] Rabbinizlm. O halde Beni bi
lincinizde canlı tutunl”

53. Bununla birlikte onlar, araların
da görüş ayrılığına düşerek bu birlik-

54. O halde, sen, onlan belli bir süreye dek, 
şaşkınlıktan içinde baş başa bırak!
55-56. Onlar, kendilerine bol bol mal ve oğul 

vermemizden dolayı, kendi iyilikleri için mi 
koşuşturduğumuzu sanıyorlar? Hayır; ancak 
onlar, [bunun] bilincinde değildirler.

57-61. Bununla birlikte, Rablerinin korku
sundan titreyenlere, Rablerinin ayetlerine 
İnananlara, Rablerine ortak koşmayanlara, 
verdiklerini Rablerine dönecekleri [düşünce

se Biz. burada. Esed'e uyarak ayeti bu şekilde çevirmeyi uygun gördük; çünkü bağlam böyle bir anlama da
ha uygun düşmektedir. Çevirilerde, genel olarak, ayetin bu kısmı şöyle çevlrllmektedlr: "Ey peygamber
leri Temiz şeylerden yeyin..."
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siyle] kalpleri ürpererek verenlere gelince; iş
te iyilikler konusunda koşuşturanlar ve bu 
konuda öne geçenler onlardır.
62. Biz, bir kimseye ancak gücü oranında 

yük yükleriz; çünkü Bizim nezdimizde gerçeği 
söyleyen bir kitap bulunmaktadır. Bu yüzden 
onlar, asla haksızlığa uğratılmayacaklardır.

Biz, onların içinde kendilerini zevk ve 
sefaya kaptırmış olanlarını azapla ya
kaladığımızda ise derhal feryadı basa
caklardır. [Ancak Biz o zaman onla
ra]; “Bugün feryat etmeyin; çünkü si
ze yardım eden olmayacaktır. Çünkü 
size ayetlerim okunduğunda büyük
lük taslayarak arkanızı dönüp gidi
yordunuz ve geceleyin de [Kabe’nin100 
etrafında] toplanarak ağzınıza geleni 
söylüyordunuz.” [diyeceğiz],

68. Peki onlar, [Allah’ın] bu sözünü 
anlamaya hiç çalışmadılar mı? Yok
sa onlara, daha önceki atalarına gel
memiş olan bir şey mi geldi?

69. Ya da onlar, elçilerini tanımadılar 
da o yüzden mi onu inkar ediyorlar?

70. Ya da onlar: “Onda delilik var 
mı?" diyorlar. Hayır, hayır! O, onla
ra, içlerinden çoğu hoşlanmasalar 
da gerçeği getirmiştir.

71. Eğer gerçek, onların arzularına 
uysaydı, gökler ile yer ve onlarda bu
lunanlar yok olur giderdi. Hayır, ha
yır! Biz [bu Kur’an’da] akıllarında 
[tutmaları gerekli olan her şeyil ge
tirdik. Buna rağmen onlar yine de 
kendilerine bu gerçekleri hatırlatan 
[mesajdan] yüz çevirmektedirler!

72. Ya da sen, onlardan bir karşılık mı 
istiyorsun? [Şunu çok iyi bilsinler ki], 
Rabbinin vereceği karşılık daha iyidir; 
çünkü O, nzık verenlerin en iyisidir.

63-67. Ancak onların kalpleri bundan haber- 73_74 sen, kuşkusuz onlan dosdoğ- 
sizdir; ancak onların, bundan başka, [yapmak j-y bir yola çağırmaktasın; ama ahi- 
lstedikleri kötü] eylemleri de vardır ve onlar, reje inanmayanlar, yine o doğru yol- 
bu eylemlerini yapmaya [devam edeceklerdir], dan sapmaktadırlar.

100 Ayette geçen zamir konusunda mufessirler görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bir kısmı zamiri Kabe'ye is- 
nad ederken bir kısmı da Kur an  a  bağlamaktadır. Kur an a  bağlayanlara göre çeviri şöyle olmaktadır: 
“Ona karşı böbürlenerek ağzınıza geleni söylüyordunuz."



75. Eğer Biz, her şeye rağmen onla
ra sevgi ve şefkatimizi gösterip de sı
kıntılarını giderseydik bile onlar yine 
de azgınlıkları içinde bocalayıp du
rurlardı.

76-77. Andolsun ki, Biz onlan azap
la da sınamıştık; ama onlar yine de 
Rablerine boyun eğmemişlerdi ve 
yalvarmamışlardı. Ama [kıyamet gü
nü] önlerinde çok şiddetli olan bir 
azap kapısı açtığımızda, işte o zaman 
onlar, orada [tüm kurtuluş] ümitleri
ni yitireceklerdir.

78. Oysa sizin için kulaklar, gözler 
ve gönüller yaratan O'dur. Yine de ne 
kadar az şükrediyorsunuz!

79. Sizi yeryüzünde çoğaltan da 
O’dur. Sonunda Onun huzurunda 
toplanacaksınız.

80. Size hayat veren ve öldüren de 
O'dur. Gece ile gündüzün birbirini 
izlemesi O’nun sayesindedir. Hâlâ 
aklınızı kullanmayacak mısınız?

81-83. Hayır, hayır! Onlar, Upkı ön
cekilerin söyledikleri gibi söylemekte
dirler. Onlar: “Biz, öldükten, toprak 
ve kemik yığını haline geldikten son
ra mı yeniden diriltileceğiz? Andol
sun ki, bizden önceki atalarımız (gibi] 
biz de bu konuda tehdit edilmiştik. 
Bu, öncekilerin masallarından başka 
bir şey değildir!” demektedirler.

84. O halde [onlara] deki: "Eğer bili
yorsanız, söyleyin bakalım: Yer ve 
onda bulunanlar kimindir?”

85. Onlar: “Allah’ındır." diyecekler
dir. De ki: “O halde hâlâ aklınızı ba
şınıza toplamayacak mısınız?”
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86. Yine, de ki: Yedi göğün ve büyük arşın 
Rabbi kimdir?"

87. Onlar: “(Tüm güç sadece] Allah’ındır." di
yeceklerdir. O halde siz, hâlâ Allah bilincini 
içinizde canlı tutmayacak mısınız?

88. Yine, de ki: “Eğer biliyorsanız, söyleyin 
bakalım: Her şeyin hükümranlığını elinde 
bulunduran, her şeyi koruyan, ama kendisi 
[korunmaya gereksinme] duymayan kimdir?”

89. Onlar yine: “Allah’tır!" diyeceklerdir. De 
ki: “O halde nasıl oluyor da bu şekilde alda
nabiliyorsunuz?”
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95. [Evet sen öyle dua et]; çünkü Bi
zim, onları tehdit ettiğimiz [azaba] 
seni tanık kılmaya elbetteki gücü
müz yeter.

96. Bununla birlikte [onlar sana ne 
kötülük yaparlarsa yapsınlar] sen, 
yine de [sana karşı yapılan] kötülüğe 
en güzel bir biçimde karşılık ver! Biz 
onların nitelemelerini en iyi bilenler
deniz.

97-98. De ki; “Rabbim! Şeytanların 
dürtülerinden sana sığınırım. Ey 
Rabbim! Yanımda olmalarından da 
yine sana sığınırım.’'

99-100. (Öldükten sonra dirilecekle
rine inanmayanlardan] birine ölüm 
gelip çatınca, o: “Ey Rabbim! Beni 
[dünyaya] geri gönder ki, [dünyada 
iken] yapmadığım iyi işleri yapayım!” 
diyecektir. Hayır, hayır! Bu, onun 
söylediği sözden öte bir şey değildir; 
çünkü [bu dünyayı terkedenlerin] 
arkasında, tekrar dirilecekleri güne 
kadar [aşmaları imkansız olan bir 
ölüm] engeli bulunm aktadır.

90. Hayır, hayır! Biz onlara gerçeği getirmiş
tik; ancak onlar yine de yalanda (ısrar etmek- 10L Sura üfürüldüğü zaman, artık  
tedirler] aralarında ne akrabalık bağı kalacak

ne de birbirlerini arayıp soracaklar- 
91-92. Allah h içbir çocuk edinm em iştir. ^

O'nunla birlikte başka hiçbir tanrı da yoktur.
[Eğer öyle olsaydı], o taktirde her tanrı kendi 102-104. [O gün] kimlerin tartılan  
yarattığını kendinden yana çeker ve dolayı- ağır basacak olursa (çok iyi bilsinler 
sıyla her biri, bir diğerine ü s tü n  gelmeye ça- ki], onlar, kurtu luşa erenler olacak- 
lışııdı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah, lardır. Kimlerin tartılan  da haiıf gele- 
onlann nitelemelerinden uzaktır! Gerçekten cek olursa [onlar da çok iyi bilsinler 
de 0, onların ortak koştuklanndan yücedir! ki], onlar, kendilerine yazık edenler 

95-94. De ki: “Ey Rabbim! Eğer onların tehdit ve cehennemde sürekli olarak kalan- 
olunduklan [azaba] illa da benim de tanık ol- â r  olacaklardır. Ateş orada yüzlerini 
mamı [istiyorsan], o taktirde, ey Rabbim! Be- yalarken onlar acı içinde suratlannı 
ni sakın zalim olanlardan kılma!” asacaklardır.
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105. [Allah o zaman onlara): “Ayetle
rim size okunmamış mıydı ve siz de 
onlan yalanlamamış mıydınız?" [di
yecektir).

106-107. Bunun üzerine onlar: “Ey 
Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik 
düştük ve bu yüzden de sapık bir 
topluluk olduk. Ey Rabbimiz! Bizi bu
radan çıkar! Eğer eski halimize tekrar 
dönecek olursak, işte o zaman zalim 
topluluk olduğumuz [kesinlik kaza- 
mr).“ diyerek karşılık vereceklerdir.

108-ni. Allah ise [onlara): “Rezilliği
nizle kaim orada; artık Benimle de 
konuşmayın! Kullarım arasında: ‘Ey 
Rabbimiz! Biz [sana) inandık. O halde 
bizi bağışla ve bize sevgini göster; 
çünkü Sen sevenler içinde en çok se
vensin!’ diyen bir grup vardı. Ama siz 
onlan hep alay konusu yapardınız; 
öyle ki, onlar, size Beni anmayı bile 
unutturmuşlardı. Onlara gülüp ge
çerdiniz. Ama bugün onlan, güçlükle
re göğüs germelerinden dolayı, ödül
lendiriyorum. İşte onlar, kurtuluşa 
erenler olacaklardır.” buyuracaktır.
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112. Allah [onlara): Ter yüzünde kaç 
sene kalmıştınız?” diye soracaktır.

116. Gerçek hükümdar olan Allah yücelerin 
yücesidir! O’ndan başka tann yoktur. O, yü
ce arşın Rabbidir.

113. Onlar ise: “Bir gün ya da bir 
günden daha az kaldık. [Dilersen] 
sayanlara sor!” diyerek karşılık vere
ceklerdir.

114-115. Allah da: “Çok az bir süre 
kalmıştınız. Keşke [böyle olacağım 
daha önce] bilmiş olsaydınız! Yoksa 
siz, Bizim sizi boş yere yarattığımızı 
ve Bize tekrar geri döndürülmeyece- 
ğinizi mi sanmıştınız?” diye buyura
caktır.

117. O halde her kim, hakkında hiçbir delili 
olmadığı halde yine de Allah ile birlikte baş
ka tann çağıracak olursa, [şunu çok iyi bilsin 
ki), onun hesabı Allah katında görülecektir. 
Gerçek şudur ki, inkar edenler, asla kurtulu
şa eremeyeceklerdir.

118. O halde sen de ki: “Ey Rabbim, [beni] 
bağışla ve [bana) sevgini göster; çünkü Sen, 
sevenler içinde en çok sevensin!”
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24. NÛR SÛRESİ
[Medine’de inmiştir ve 

64 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın Adıyla,

1. Bu, Bizim indirdiğimiz ve içinde hüküm
ler vaz ettiğimiz bir sûredir. Biz, orada, öğüt 
almanız için apaçık ayetler indirdik.

2. Zina eden kadın ve erkeğe gelince; onlar
dan her birine yüzer değnek vurun! Eğer Al
lah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara 
karşı duyduğunuz acıma, sizi Allah'ın hük
münü [uygulamaktan) alıkoymasın ve ina
nanlardan bir grup da onların cezalandırıl
malarına tanık olsun!

3. Zina eden erkek, zina eden ya da 
Allah’a ortak koşan bir kadından 
başkası ile evlenemez; zina eden ka
dın da ancak zina eden ya da Allah’a 
ortak koşan bir erkek ile evlenebilir; 
böyle bir ilişki biçimi, inananlara ha
ram kılınmıştır.

4-5. Namuslu kadınlara zina suçla
masında bulundukları halde [suçla
malarını ispat için) dört tanık getire
meyenlere gelince; onlara seksen 
değnek vurun ve bundan böyle onla
rın tanıklıklarını asla kabul etmeyin; 
çünkü onlar, yoldan çıkmış olanlar
dır. Ancak bundan sonra [yaptıkla
rından dolayı] tövbe edenler ve duru
mu düzeltenler, [bu sınırlamadan] 
müstesnadırlar; çünkü Allah, çok 
bağışlayan, çok müşfik olandır.

6-7. Eşlerine zina suçlamasında bu
lunanlara ama kendilerinden başka 
tanıklan olmayanlara da gelince; on
lardan her biri, doğru söyleyenlerden 
olduğuna dair Allah adma dört kez 
tanıklık eder ve beşinci kez de, eğer 
yalan söyleyenlerden ise, Allah’ın la
netinin üzerine olmasmı diler.

8-9. Kadının, eşinin yalan söyleyen
lerden olduğuna dair Allah adma 
dört kez tanıklık etmesi ve beşinci 
kez de, eğer eşi doğru söyleyenlerden 
ise Allah’m gazabının üzerine olma
sını [dilemesi], cezayı kendisinden 
kaldırır.

10. Eğer Allah'ın size olan lütfü ve 
sevgisi olmasaydı... Allah, kuşkusuz, 
tövbeleri çok kabul eden, çok bilge 
olandır.



350 Nur Sûresi, Cüz 18.

11. (Peygamberin eşiyle ilgili) iftira
da bulunanlar, kuşkusuz, sizin içi
nizden bir topluluktur. Bunu kendi
niz için bir kötülük olarak değerlen
dirmeyin; aksine bu sizin için bir iyi
liktir. Onlardan her biri için, işlediği 
günah oranında [cezası] olacaktır. 
Ancak onların içinden [ele başılık 
ederek] günahın büyüğünü üstlene
ne gelince; onun için çok büyük bir 
azap olacaktır.

12. Bu iftirayı işittiğinizde, inanan 
erkek ve kadınlar, niçin içlerinde 
hüsnü zanda bulunmadılar ve “Bu 
apaçık bir iftiradır.” demediler ki...?

13. Niçin dört tanık getirmediler 
ki...? Madem ki onlar, dört tanık ge
tirmemişlerdir, o halde onlar, Allah 
katında yalancı olanlardır.

14. Eğer Allah'ın size dünyada olan 
ve ahirette de [devam edecek] bulu
nan lütfü ve sevgisi olmasaydı, yay
dığınız [iftiradan] dolayı, başınıza 
mutlaka çok büyük bir azap gelirdi.

15. Çünkü siz, hakkında hiçbir bil
giniz olmadığı halde yine onu dilini
ze doluyor, ağızdan ağıza dolaştırı
yordunuz. Allah katmda çok büyük 
bir günah olmasına rağmen, siz 
onun önemsiz bir şey olduğunu sa
nıyordunuz.

16. Siz, o iftirayı işittiğinizde, niçin: 
“Bu konuda konuşmamız bize yakış
maz; Haşa! Bu çok büyük bir iftira
dır!" demediniz ki...?

Sûre 24
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17-18. Eğer inanıyorsanız, [şunu çok iyi bilin 
ki], Allah, bu gibi durumlara bir daha düş
memeniz için, size, ayetlerini açıklayarak 
öğüt vermektedir; çünkü Allah, çok bilen, çok 
bilge olandır.

19. İnananlar arasında hayasızlığın yayılma
sını arzu edenlere gelince; onlan dünyada ve 
ahirette çok acı veren bir azap beklemektedir. 
Allah [tüm gerçeği] bilir; siz ise bilmezsiniz.

20. Eğer Allah'ın size olan lütfü ve sevgisi ol
masaydı... Allah, kuşkusuz, çok şefkat göste
ren, çok müşfik oleindir.



Nur Sûresi, Cüz 18, Sûre 24

‘̂ \ y *

K & tfc
’ı i L ' t i  * , ; .r :* ^ ."  *u •

21. Ey inananlar! Şeytanın adımlarını izle
meyin! Kim şeytanın adımlarını izleyecek 
olursa [şunu çok iyi bilsin ki], o, [insana] ha
yasızlığı ve kötülüğü fısıldar. Eğer Allah'ın si
ze olan lütfü ve sevgisi olmasaydı, içinizden 
hiçbiri asla temize çıkamazdı. Ancak Allah, 
dilediğini arındırır; çünkü Allah, çok iyi işi
ten, çok iyi bilendir.

22. İçinizden varlık ve servet sahibi olanlar, 
yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda 
hicret edenlere [mallarından hiçbir şey] ver
meyeceklerine dair yemin etmesinler, affet
sinler, hoşgörüde bulunsunlar! Siz, Allah'ın 
sizi bağışlamasını istemez misiniz? Gerçek-
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ten de Allah, çok bağışlayan, çok 
müşfik olandır.

23-25. İffetli olan ve [haklarında uy
durulan iftiradan] habersiz bulunan 
inanan kadınlara zina suçlamasında 
bulunanlara gelince; onlar, hem bu 
dünyada hem de ahirette lanetlene- 
ceklerdir. [Ahirette ise] onları çok 
büyük bir azap beklemektedir. O 
gün, dilleri, elleri ve ayaklan, yapmış 
olduklan ile ilgili olarak aleyhlerine 
tanıklık edeceklerdir. Allah, o gün 
onlara haketmiş olduklan cezaların 
karşılıklarını tam olarak verecektir 
ve [böylece] onlar da O’nun Apaçık 
Gerçek olduğunu öğrenmiş olacak
lardır.

26. Kötü olan kadınlar, kötü erkek
ler; kötü olan erkekler de kötü olan 
kadınlar içindir. Aynı şekilde iyi olan 
kadınlar, iyi erkekler, iyi olan erkek
ler de iyi olan kadınlar içindir. Onlar 
[Hz. Aişe ile Safvân], [iftiracıların] di
le getirdiklerinden [suçlamalardan] 
beridirler. Bu yüzden onlar için [ahi
rette] bir bağışlanma ve çok güzel bir 
nzık olacaktır.

27. Ey inananlar! Kendi evlerinizden 
başka evlere, geldiğinizi farkettirme- 
dikçe ve ev halkını da selamlamadık
ça girmeyin! Bu, [birbirinize karşı 
olan haklarınızı ve sorumluluklarını
zı] hatırda tutmanız bakımından, da
ha iyi [bir davranış biçimidir].
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28 Bununla birlikte orada hiç kim
seyi bulamayarak olursanız, girme
nize izin verilmedikçe girmeyin; eğer 
size; ‘Geri dönün?" denilecek olursa, 
o taktirde dönün! Bu, sizin için daha 
nezih bir davranış biçimidir. Allah, 
kuşkusuz, yapmakta olduklarınızı 
en iyi bilendir.

2» İçlerinde size ait eşyalar bulun
duğu, oturulmayan evlere girmeniz
de herhangi bir sakınca yoktur. Al
lah, açığa vurduklarınızı da gizledik
lerinizi de bilmektedir.
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30. lEy Muhammedi) İnanan erkek

lere; başlarını eğmelerini ve ırzlarını 
korumalarını söyle; çünkü bu, ken
dileri bakımından daha nezihtir. Al
lah, kuşkusuz, onların yapmakta ol
duklarından çok iyi haberdar olan
dır.

31. )Ey Muhammed!J İnanan kadın
lara da başlarını eğmelerini, ırzlarım 
korumalarını, görünen kısımlar dı
şında, »üslerini gösterm em elerini, 
örtülerini de yakalarının üzerlerine

salm alarım  ve süslerini, kocalarından ya da 
babalarından  ya d a  oğullanndan ya da üvey 
oğullarından ya da erkek kardeşlerinden ya 
d a  erkek kardeşlerinin oğullanndan ya da kız 
kardeşlerinin oğullanndan ya da inanan ka
dınlardan ya da  sahip  o lduklan kölelerden ya 
da erkekliği kalm am ış hizmetçilerinden ya da 
henüz kadınların m ahrem  yerlerine vakıf ol
m ayan erkek çocuklarından başkalarına gös
termemelerini ve gizledikleri süslerinin bilin
mesi için de ayaklarım  yere vurmamalarını 
söyle! Ey inananlar! K urtuluşa ermeniz için, 
hep birlikte Allah’a  tövbe edin!
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32. İçinizden bekar olanlan, kölelerinizden 
ve cariyelerinizden durum ları evlenmeye uy
gun olanlan, evlendirin! Eğer yoksul iseler, 
Allah onlan, lütfü ile kendilerine yeterli kılar; 
çünkü Allah, [lütfü] çok geniş olan, çok iyi bi
lendir.

33. Evlenme im kanı bulam ayanlara gelince; 
onlar, Allah, lütfü ile kendilerini kendilerine 
yeterli kılıncaya dek iffetli davransınlar. Sa
hip olduğunuz köleler, sizden özgürlüklerini 
kazanm ak üzere anlaşm a yapm ak isterlerse - 
bu anlaşm anın onların yararına olduğundan 
emin olduğunuz taktirde- onlarla anlaşm a 
yapın! Allah'ın size verdiği m aldan onlara da
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verin! Dünya hayaünın geçici menfa
atlerini elde etmek için, İffetli kal
mak isteyen cariyelerinizi de fuhşa 
zorlamayın. Kim onlan buna zorla
yacak olursa [şunu çok iyi bilsinler 
ki[, Allah, onların, zorlanmalarından 
dolayı [işledikleri fuhuşlarım] bağış
layacak ve onlara sevgi ve şefkatini 
gösterecektir.

34. Andolsun ki, Biz, [bu Kur'an’dal 
size [gerçeği) açıklayan ayetler, siz
den önce gelip geçmiş olanlardan [ib
ret alınacak] dersler ve Allah bilinci
ni canlı tutanlar için öğütler indir
miş bulunuyoruz.

35. Allah, göklerin ve yerin N u ru 
dur. O’nun  Nur u, içinde lam ba b u 
lunan bir kandile benzer. O lamba 
cam bir fanus içindedir; o fanus da 
adeta inciyi andıran b ir yıldız gibidir. 
O, mübarek bir ağaçtan, ne Doğu'ya 
ne de Batı’ya ait olan bir zeytin ağa
cından tu tuştu ru lu r. Yakıtı ise, o 
denli [berraktır] ki, kendisine ateş 
değmese bile neredeyse kendiliğin
den ışık verecek: Nur ü stüne  nur. Al
lah dilediğini Nur’u n a  ulaştırır. [İşte] 
Allah, [bu amaçla] in san lara  örnek
ler sunm aktadır; çünkü  O, her şeyi 
çok iyi bilendir.

36-38. Allah’ın, içlerinde [yalnız] 
kendi ism inin anılm ası için yüksel
tilmelerine izin verdiği mabetlerde, 
O’nu  sabah akşam  teşbih eden öyle 
insanlar vardır ki, onlan , ne ticaret 
ne de kazanç peşinde koşm a [arzu-
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su] Allah'ı anmaktan, namazı kıl
maktan ve zekatı vermekten alıkoya
bilir; onlar, kalplerin ve gözlerin 
[dehşetlel döneceği bir günden kork
maktadırlar. Onlar, [bütün bunları] 
Allah'ın kendilerini yaptıklarının en 
güzeli ile ödüllendirmesi ve ]hatta] 
lütfiıyla kendilerine daha fazlasını 
vermesi için [yapmaktadırlar]; çünkü 
Allah, dilediğini hesapsız olarak n- 
zıklandınr.

39-40. İnkar edenlere gelince; onla
rın amelleri, ıssız bir çöldeki seraba 
benzer. Susayan onu su sanır; ama 
oraya vardığında, yarımda Allah’tan 
başka hiçbir şey bulamaz. Allah ise 
[kıyamet gününde] onun hesabmı 
eksiksiz olarak görecektir. Allah, 
kuşkusuz, hesabı çok çabuk gören
dir. Ya da [inkar edenlerin amelleri] 
derin bir denizdeki karanlıklara ben
zer. Onu üst üste dalgalar kaplar. 
Dalgaların üzerinde de bulutlar bu
lunur. Karanlıklar üzerine karanlık
lar...; öyle ki, insan elini çıkaracak 
olsa onu bile göremeyecek! Allah ki
mi Nur’undan yoksun bırakmışsa, 
[şunu çok iyi bilsin kil, artık onun 
hiçbir şekilde nuru olmayacaktır!

41-42. Göklerde ve yerde bulunan
larla, [kanatlarını çarparak] sıra sıra 
uçan kuşların, Allah’ı teşbih ettikle-
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rini görmüyor musun? Onlardan her biri, 
kuşkusuz, duasını ve teşbihini bilmektedir. 
Allah, onların yapmakta olduklarını çok iyi 
bilendir; çünkü göklerin ve yerin hükümran
lığı Allah’a aittir ve dönüş de O na olacaktır.

43. Yine Allah’ın, bu lu tlan  sürüklediğini, 
sonra da -aralarından yağm urun çıkışını gör
men için- onlan bir araya getirip ü s t üste yığ
dığını da görmüyor m usun? O, gökten, içinde 
dolu bu lunan dağlar gibi [bulutlar] indirir de 
o doluyu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden 
de onu uzak tutar. Şimşeğinin panltısı ise 
neredeyse gözleri kamaştıracak.
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lerinden bir grup, [böyle demelerine 
rağmen] yine de yüz çevirmektedir. 
Bunlar, inanan değildirler. Bu yüz
den onlar, aralarında hüküm  verme
si için Allah’a  ve elçisine çağrıldıkla
rında, içlerinden bir grup derhal yüz 
çevirmektedir. Ancak, haklı kendile
ri olacak olurlarsa, o zaman ona bo
yun eğerek gelirler.

50. Kalplerinde hastalık mı vardır? 
Ya da onlar, kuşku içinde mi bulun
maktadırlar? Ya da onlar, Allah ve 
elçisinin kendilerine haksızlık edece
ğinden mi korkmaktadırlar? Hayır! 
Onlar, kendilerine zulmedenlerdir!

51. Aralarında hüküm  vermesi için 
Allah’a ve elçisine davet edildiklerin
de, inananların verecekleri tek yanıt: 
“İşittik ve itaat ettik." demelerinden 
başka bir şey değildir. İşte onlar, 
kurtuluşa erecek olanlardır.

44. Allah, gece ile gündüzü döndürüp dur
maktadır. Bunda, kuşkusuz, basiret sahiple
ri için alınacak ders vardır!

45. Allah, bü tün  canlıları sudan yaratmıştır. 
Bunlardan kimi kam ı üzerinde sürünür, ki
mi iki ayağı, kimi de dört ayağı üzerinde yü
rür. Allah, dilediğini yaratır; çünkü O, her şe
ye gücü yetendir.

46. Andolsun ki. Biz, [gerçeği] açıklayan 
ayetler indirmişizdir. Allah, dilediğini doğru 
yola ulaştırır.

47-49. Onlar: “Allah’a  ve elçiye inandık ve İta
at ettik." demektedirler. Bununla birlikte iç-

52. Kimler Allah'a ve elçisine itaat 
edecek, Allah’tan korkacak ve O’nun  
bilincinde olacak olurlarsa, [şunu 
çok iyi bilsinler ki), onlar, kazanacak 
olanlardır.

53. Onlar, sen kendilerinden [sava
şa çıkmalannıl istediğin taktirde, 
m utlaka savaşa çıkacaklarına dair 
bü tün  güçleriyle Allah’a yemin et
mektedirler. De ki: “Yemin etmeyin! 
[Sizden istenen) güzelce itaa t et- 
me[nizdir[. Allah, kuşkusuz, yap
m akta olduklarınızdan çok iyi haber
dar olandır."
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54. De ki: “Allah'a itaat edin ve elçi
ye itaat edin! Eğer yüz çevirecek 
olursanız [şunu çok iyi bilin ki], o, 
yalnız yükümlü olduklarından so
rumlu tutulacaktır; siz de sadece yü
kümlü olduklarınızdan sorumlu tu 
tulacaksınız. Eğer ona itaat edecek 
olursanız, doğru yola ulaşırsınız. El
çiye düşen, sadece [kendine bildirile
ni insanlara] açıkça duyurmaktır.

55. Allah, içinizden inananlara ve iyi 
işler yapanlara -kendine ibadet etme
lerinden [O’nun için çalışmalarından] 
ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamala
rından dolayı-, kendilerinden önceki
leri yeıyüzünde hükümran kıldığı gi
bi onları da hükümran kılacağım, 
kendileri için hoşnut kaldığı dinlerini 
kendileri için güçlendireceğini ve kor
kularım güvene dönüştüreceğim va- 
detmiştir. O halde bundan sonra 
kimler inkar edecek olurlarsa, [şunu 
çok iyi bilsinler ki], onlar, doğru yol
dan çıkmış olanlardır.

56. Namazı kılın, zekatı verin ve el
çiye itaat edin ki, sevgiye mazhar 
olasınız!

57. İnkar edenlerin, [Bizi] yeryüzün
de aciz bırakacaklarını sanmayasın! 
Onların varacakları yer cehennem 
olacaktır. Ne kötü vanş yeri!

}>i  ö$\jcS*yi' i_£==o jiA

58. Ey inananlar! Malik olduğunuz köleler ve 
içinizden henüz ergenlik çağına erişmemiş 
olanlar, şu üç vakitte yanınıza girmek için 
sizden izin istesinler: Sabah namazından ön
ce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve 
akşam /yatsı namazından sonra. Bu üç vakit, 
sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu 
vakitler dışında birbirinizin yanm a girip çık
mada ne sizin ne de onlar için bir sakınca söz 
konusu değildir. İşte Allah, ayetlerini size 
böylece açıklamaktadır; çünkü Allah, çok iyi 
bilen, çok bilge olandır.
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59. Bununla birlikte çocuklarınız ergenlik 
çağma eriştiklerinde ise, büyüklerinin izin is
tedikleri gibi izin istesin. İşte Allah, size ayet
lerini böyle açıklamaktadır; çünkü Allah çok 
bilen, çok bilge olandır.

60. Evlenme ümidi kalmamış olan yaşlı ka- 
dınlann, cazibelerini göstermeyi [amaçlama- 
dıklan taktirde] dış elbiselerim çıkarmaların
da herhangi bir sakınca söz konusu değildir. 
Ancak her şeye rağmen yine de iffetli davran- 
malan kendileri için daha hayırlıdır. Allah, 
her şeyi çok iyi işiten, çok iyi bilendir.

61. [Ey inananlar! Siz, birbirinizin 
kardeşisiniz. Bu yüzdendir ki] körün 
[sağlıklı olan kimselerden yardım is
temesinde] her hangi bir sakınca 
yoktur; topal için de hasta için de 
her hangi bir sakınca söz konusu de
ğildir. Aynı şekilde sizin için de, [ço- 
cuklannızın] evlerinde veya babaları
nızın evlerinde veya annelerinizin ev
lerinde veya erkek kardeşlerinizin 
evlerinde veya kız kardeşlerinizin ev
lerinde veya amcalarınızın evlerinde 
veya halalarınızın evlerinde veya da
yılarınızın evlerinde veya teyzelerini
zin evlerinde veya anahtarlarına sa
hip olduğunuz evlerde veya dostları
nızın evlerinde yemek yemenizde de 
herhangi bir sakınca yoktur. Bir ara
da ya da ayrı ayn olarak yemenizde 
de herhangi bir sakınca söz konusu 
değildir. Evlere girdiğinizde birbirini
ze, Allah katından mübarek ve hoş 
bir esenlik dileği ile selam verin! İşte 
Allah, aklınızı kullanmanız için, 
ayetlerini böylece açıklamaktadır.
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62. İnananlar, ancak Allah a ve elçi
sine inanan ve onunla birlikte toplu
mu ilgilendiren iş üzerindeyken, on
dan izin istemedikçe onu terk etme
yen kimselerdir. O halde, onlar, bazı 
işlerini görmek üzere senden izin is
teyecek olurlarsa, içlerinden dilediği
ne izin ver ve onlar için Allah’tan ba
ğışlanma dile; çünkü Allah, çok ba
ğışlayan. çok müşfik olandır.

63. [Ey inananlar!] Elçinin çağırma
sını, birbirinizi çağırmanız gibi de
ğerlendirmeyin! Kuşkusuz ki, Allah, 
hissettirmeden aranızdan sıvışıp gi
denleri çok iyi bilmektedir. Bu yüz
den onun sözüne karşı gelenler, baş
larına bir bela gelmesinden ya da 
çok acı veren bir azaba uğramaktan 
sakınsınlar!

b u rk a n  S û res i. C üz İ s ,  S llre
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25. FURKAN SÛRESİ
[Mekke'de inmiştir ve 

77 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

64. Gerçekten de göklerde ve yerde 1-2. Alemlere bir uyancı olması için, kuluna 
olanlar, Allah'ındır. O, sizin içinde Furkan’ı indiren Allah, yücelerin yücesidir! 
bulunduğunuz durum u çok iyi bil- O, göklerin ve yerin hükümranlığı [sadece] 
mektedir. Bu yüzden O, insanlara, kendine ait olandır; çünkü O, çocuk edinme- 
kendine dönecekleri günde, [dünya- miş, O’nun hükümranlıkta da hiçbir ortağı 
da iken] yapmış olduklarını bildire- olmamış, her şeyi yaratmış ve yarattığı her 
çektir; çünkü Allah, her şeyi çok iyi şeyi de [kendi amacına uygun olarak] belirle- 
bilendir. miştir.
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3. Bütün bunlara rağmen onlar, yine de Al
lah dışmda, hiçbir şey yaratmayan, [yarat
mak bir yana] kendileri yaratılmış olan, ken
dilerine ne zarar ne de yarar verme, öldürme, 
hayat verme ve diriltme gücüne sahip olma
yan birtakım tanrılar edinmişlerdir.

4. İnkar edenler: “Bu [Kur’an], onun uydur
duğu yalandan başka bir şey değildir. Bu ko
nuda ona başkaları da yardımcı olmuştur.” 
demektedirler. Böylece onlar, haksız ve asıl
sız bir söz uydurmaktadırlar.

5, Yine onlar: “[Bu Kur’an], onun, kendisine 
sabah ve akşam okunm ası için, yazdırmış ol

duğu eskilere dair efsanelerdir." de
mektedirler.

6. [O halde, ey Muhammedi Onlara] 
de ki: “Bu Kur’an'ı, göklerin ve yerin 
sımnı bilen [bana] indirmiştir. O, 
gerçekten de çok bağışlayan, çok 
müşfik olandır.”

7-8. Yine onlar: “Bu da nasıl bir elçi 
ki...? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşı
yor! Kendisiyle birlikte uyarm ası için 
ona niçin bir melek indirilmiyor 
ki...? Ya da kendisine niçin bir hazi
ne verilmiyor..? Ya da onun içinden 
yiyeceği niçin bir bahçesi yok...?” de
mektedirler. Böylece zalimler [birbir
lerine]: “[Eğer biz, M uhammed'e uya
cak olursak] o taktirde, biz büyülen
miş bir adam dan başkasına uym a
mış oluruz." demektedirler.'

9. [Ey Muhammedi] Onların seninle 
ilgili yaptıkları şu  benzetmelere bir 
baksana! Böylece on lar [haktan] 
sapmış bulunm aktadırlar; bu  yüz
den onlar artık kendilerine [hakka 
ulaştıracak] hiçbir yol bulam azlar.

10. Yücelerin yücesi olan Allah, dile
yecek olursa, sana [onlann istedikle
rinden] daha iyilerini, altlarından ır
maklar akan cennetleri verir ve se
nin için köşkler yapar.

u-14. Hayır, hayır! Aslmda onlann 
yalanladıkları, [kıyamet] saa tin in  
[gelip çatmasıdır]. İşte bu  yüzden 
Biz, [kıyamet] saatini inkar eden[ler] 
için çok şiddetli b ir a teş hazırlam ış 
bulunuyoruz. Bu ateş, onlan  uzak

• Bu ayette üslûp özelliğinden dolayı “slz”U zamirler "biz’ll olarak çevrilmiştir.
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mesafeden gördüğünde, onlar, onun 
öfkelenmesini ve uğultusunu duya
caklardır. Elleri boyunlarına bağlı 
olarak onun içinde dar bir yere atıla
cakları zaman, onlar, hemen oracık
ta yok olmak için yalvaracaklardır. 
[Ama onlara şöyle denecektir): “Bu
gün [sadece] bir kez değil ama bir 
çok kez yok olmak için yalvarın!'

15-16. De ki: “Bu mu, yoksa Allah 
bilincinde olanlara, bir ödül ve vara
cakları yer olarak vadedilmiş olan 
sonsuzluk cenneti mi daha iyidir? 
Sürekli olarak kalacakları o yerde di
leyecekleri şeyler onların olacaktır. 
Bu. Rabbin [tarafından üstlenilen ve 
dolayısıyla yerine getirilmesi] istenen 
bir vaattir."

17-18. Rabbinin, onları ve Allah dı
şında ibadet ettiklerini bir araya top
layacağı ve [onlara]: “Benim yarattık
larımı siz mi saptırmıştınız yoksa on
lar kendileri mi yoldan sapmışlardı?' 
diyeceği gün, onlar: “Ey Rabbimiz! 
Biz, Seni tenzih ederiz! Senin dışmda 
dostlar edinmek bize yaraşmaz; 
[Gerçek şudur ki], Sen, onlara ve 
atalarına [o kadar bol] nimet vermiş
tin ki, onlar da Seni unutmuşlardı ve 
böylece helaki [hak eden] bir halk ol
muşlardı." diyerek karşılık verecek
lerdir.

19. IBunun üzerine Allah, ötekilere]: 
“[Benim dışımda ibadet ettikleriniz] 
sizi söyledikleriniz konusunda ya
lanlamaktadırlar. Bundan böyle siz, 
ne azabı kendinizden uzaklaştırabi

leceksiniz ne de [bu azabın üzerinizden uzak
laştırılmasına] yardım edecek [bililerini bula
bileceksiniz]; çünkü Biz, içinizden zulmetmiş 
olanlara çok büyük bir azap tattıracağız!” [di
yecektir].

20. [Ey Muhammedi] Senden önce gönderdi
ğimiz elçiler de kuşkusuz yemek yerlerdi ve 
çarşılarda dolaşırlardı. [Ey insanlar!) Biz, 
böylece kiminizi kiminiz için bir sınama vesi
lesi kılmış bulunuyoruz. Acaba güçlüklere 
göğüs gerebilecek misiniz? [Ey insan! Şunu 
hiçbir zaman unutma ki], Rabbin, [her şeyi] 
çok iyi görendir!
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21. Bizimle karşılaşacaklannı ummayanlar: 
“Keşke bize melekler indirilseydi ya da Rabbi- 
mizi görseydikl” demektedirler. Andolsun ki, 
onlar, kendi benlikleri hakkında büyüklüğe 
kapılmış ve böylece taşkınlık göstermiş b u 
lunmaktadırlar.

22-23. Ancak onlar, melekleri görecekleri 
gün, işte o gün, suçlular için sevindirici hiç
bir haber olmayacaktır. B unun üzerine on
lar: “(Eyvahlar olsun bize! Meğer biz], Allah’ın 
(sevgisinden] tam am en uzaklaşmışız!" diye
ceklerdir; çünkü Biz, [o gün] yapm ış oldukla- 
n amellerine yöneleceğiz ve onları toz toprak 
haline dönüştüreceğiz.

24. Cennetliklere gelince; o gün, on
ların, kalacakları yer daha iyi ve din
lenecekleri yer ise daha güzel olacak
tır.

25. O gün, gök bulutlar ile parçala
nacaktır ve melekler sıra sıra indiri
leceklerdir.

26. İşte o gün, gerçek hüküm ranlık  
Çok Seven’e ait olacaktır. (Ama o 
gün] inkar edenler için, çok zorlu bir 
gün olacaktır.

27-29. O gün zalim, (çaresizlik için
de] ellerini ısıracak ve: “Keşke ben de 
elçi ile birlikte aynı yolu tutsaydım! 
Keşke falanı dost edinmeseydim! An
dolsun ki, o, uyarıcı bana  geldikten 
sonra beni ondan uzaklaştırdı." diye
cektir. Zaten şeytan, insanı [böylece] 
yalnız, çaresiz ve yüz ü s tü  bırakıve
rir!

30. [O gün] elçi de şöyle diyecektir: 
“Ey Rabbim! Halkım, bu  Kur’an ’ı 
terk etti!”

31. [Ey Muhammedi] İşte Biz, böyle
ce, her peygamber için, suç lu la r 
içinden bir düşm an var etmişizdir. 
[Bununla birlikte şu n u  hiçbir zam an 
unu tm a ki], yol gösterici ve yardım  
edici olarak Rabbin yeterlidir.

32. İnkar edenler: “Bu Kur'an, ona 
bir b ü tü n  olarak bir kerede indiril
seydi ya!" demektedirler. Biz onu - 
onunla senin kalbini güçlendirm ek 
için- böylece [parça parça] indiriyo
ruz ve onu ağır ağır okuyoruz.
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33. Onlar sana hiçbir örnek getir
memiş olsunlar ki, Biz de sana 
[onunla ilgili olarak] doğruyu ve en 
güzel açıklamasını getirmiş olmaya
lım!

34. Yüzleri üstüne cehennemde top
lanacak olanlara gelince; onlar, ger
çekten de yerleri en kötü olanlar ve 
doğru yoldan en çok sapmış olanlar 
olacaklardır.

35-36. Andolsun ki, Biz, Musa’ya ki
tap vermiş, kardeşi Harun’u da ken
disine yardımcı yapmış ve [onlara]: 
“Ayetlerimizi yalanlayan halka gi
din!" demiştik. Sonunda onlan yerle 
bir etmiştik.

37. Nuh halkım da... Elçileri yalan
ladıklarında suda boğmuş ve onlan 
insanlar için bir ibret vesilesi kılmış 
ve [bilerek] kötü işler işleyenler için 
çok acı veren bir azap hazırlamıştık.

38-39. Ad’ı, Semud’u, Ress halkını 
ve bunlar arasında daha nice nesille
ri.,. Onlardan her birine dersler sun
m uştuk; [ancak öğüt almadıkları 
için] her birini kınp geçirmiştik.

40. Andolsun ki, onlar, felaket yağ
m uruna tutulm uş olan o beldeye 
mutlaka uğramışlardır. Peki onlar, 
onun [başına neler gelmiş olduğunu]
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hiç görmemişler midir ki...? Hayır! Hayır! On
lar, tekrar dirileceklerini ummamaktadırlar!

41-42. Onlar, seni gördüklerinde: “Allah’ın el
çi olarak gönderdiği bu  m udur? O, eğer biz 
ilahlarımıza sımsıkı sanlmasaydık, bizi on
lardan uzaklaştıracaktı!” [diyerek] seni alaya 
almaktadırlar. Onlar, yakında, azabı gördük
lerinde, [hak] yoldan kimin daha çok sapmış 
olduğunu öğreneceklerdir.

43-44. Sen, arzularını tanrısı edineni hiç gör
dün  m ü? Böyle biri için sen mi sorumlu ola
caksın? Yoksa sen onların çoğunun, [senin 
mesajını] dinlediklerini ya da [üzerinde] kafa
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yorduklarım mı sanıyorsun? Hayır, hayır! 
Onlar, hayvanlar gibidirler, hatta onlar, yol 
konusunda onlardan bile daha şaşkındırlar!

45-46. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığım gör
müyor musun? Eğer dileseydi onu hareketsiz 
kılardı. Sonra Biz, güneşi ona yol gösterici 
kıldık ve sonra da onu yavaş yavaş kendimi
ze çektik.

47. Sizin için geceyi örtü, uykuyu dinlenme, 
gündüzü de çalışma [zamanı) kılan O’dur.

48-49. Rüzgarları, sevgisinin [bir açılımı olan] 
yağmurdan önce müjdeci olarak gönderen de 
O’dur. Biz, ölü toprağı canlandırmak, yarat

mış olduğumuz nice hayvana ve in
sana su sağlamak için gökten terte
miz bir su indiriyoruz.

50. Andolsun ki, Biz, insanların 
öğüt almaları için, o [suyun inişini] 
aralarında [sık sık] tekrarlamakta
yız; buna rağmen insanların çoğu yi
ne de nankörlük yapmakta diret
mektedirler.

51-52. Biz, dileseydik, her kente bir 
uyarıcı gönderirdik. O halde inkar 
edenlere boyun eğme ve onlara kar
şı, bu [ilahi kitapla] bütün gücünle 
ve çok büyük bir dirençle karşı koy!

53. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu 
giderici, diğerininki ise tuzlu ve acı 
olan iki denizi salıveren, am a [birbir
lerine karışmaması için] aralarına 
bir engel koyan ve [böylece birbirleri
ne karışmalarını] engelleyen de 
O’dur.

54. Yine sudan bir insan yaratan  ve 
ona soy ve evlilik bağı [bilinci] bahşe
den de O’dur; çünkü Rabbin, çok 
güçlü olandır.

55. Bununla birlikte onlar, Allah'ın 
dışında, kendilerine ne yaran  ne de 
zaran dokunanlara ibadet etmekte
dirler. Böylece inkar eden[ler], 
Rab[lerine] sırtlannı dönmüş olmak
tadırlar.
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56-57. Biz, seni ancak bir müjdeci ve 
uyarıcı olarak göndermiş bulunuyo
ruz. O halde sen (onlara): “Ben buna 
karşılık olarak sizden hiçbir ücret is
temiyorum. Benim tek istediğim, di
leyenin Rabbine giden yolu tutm ası
dır.” de!

58-59. Sen, ölmeyecek olan canlıya 
dayan ve O’nu  överek teşbih et! O, 
yarattığı insanların günahlarından 
haberdar olma konusunda, yeterli- 
dir; çünkü O, gökleri, yeri ve ikisi 
arasmdakileri altı sürede yaratmış 
ve sonra da arşa kurulm uş olan çok 
sevendir. O halde sen, O’nu, her şey
den çok iyi haberdar olanı, ara!101

60. Onlara: “Çok Seven’e secde 
edin!" denildiğinde onlar: “Çok Seven 
de nedir ki? Şimdi biz, senin bize 
(secde etmemizi) söylediğin şeye sec
de mi edeceğiz?" demektedirler. [Se
nin  çağım) onların nefretlerini daha 
da arttırm aktadır.

61. Gökte burçlar yaratan ve orada 
bir ışık kaynağı ve ışık verici bir ay 
var eden yücelerin yücesidir!

62. Öğüt almak ve şükretm ek iste
yen için gece ile gündüzü birbiri a r
dınca getiren O’dur.

63. Çok Seven’in kullan, yeryüzün
de tevazu ile yürüyenlerdir. Cahiller

Furkan Sûresi, Cüz 19, Sûre 25
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onlara laf attıklannda, onlar: “Selam!” diye
rek karşılık verirler.

64-66. Onlar, geceleri secde ederek ve kıyam
da durarak geçirenler ve: “Ey Rabbimiz! Biz
den cehennem azabını uzaklaştır; çünkü 
O’nun  azabı süreklidir. Gerçekten de orası ne 
kötü bir duraklama ve yerleşme yeridir!" di
yerek dua edenlerdir.

67. Onlar, harcadıklarında, ne israf edenler 
ne de cimrice davrananlardır; ama ikisi ara
sında orta yol tutanlardır.

101 Genelde mütercimler, ayette geçen “habîr" sözcüğünü Allah’a İsnat etmeden çevirmektedirler: ...Bunu 
bir bilene sor.’
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68-71. Onlar, Allah ile birlikte başka tann  ça
ğırmayanlar, Allah’ın kutsal kıldığı cana - 
haklı bir gerekçe olmadan- kıymayanlar ve 
zina etmeyenlerdir. Şu halde her kim bunla- 
n  yapacak olursa günahlarının [karşılığını] 
görür. Ancak, kıyamet günü cezası kat kat 
arttırılacaktır ve o, azapta alçalmış bir biçim
de sürekli olarak kalacaktır. Bununla birlik
te, [bu suçlan işledikten sonra] tövbe eden, 
inanan ve iyi iş yapan[lar] bundan m üstesna
dırlar; çünkü onlar, Allah'ın -çok bağışlayıcı,

çok müşllk olduğu ve aslında tövbe 
eden ve iyi İş işleyen kimseyi de ken
dine dönmüş Ikalnıl elliği) İçindir ki- 
kötülüklerlııi iyiliklere çevireceği 
kimselerdir.

72. Onlar, yalana (anıklık etmeyen
ler, boş ve anlamsız İşlerle [uğraşan 
kimselere] rastladıklarında, yanla
rından vakarla geçip gidenlerdir.

73. Onlar, kendilerine Rablerinin 
ayetleri hatırlatıldığında, onlara kar
şı sağır ve kör kimseler gibi davran
mayanlardır.

74. Onlar: “Ey Rabblıııizl Eşlerimi
zin ve çocuklarımızın bizler için gö
zümüzün, gönlümüzün neşe kayna
ğı olmalarını sağla! Bizlert. Senin bi
lincinde olanların en başında kıl102!” 
diyenlerdir.

75-76. Onlar, güçlüklere göğüs ger
melerinden dolayı, [cennettel yüksek 
derece ile ödüllendirilecek ve orada 
dirlik ve esenlik [nidalarıyla] karşıla
nacak olanlardır. Onlar, orada sü 
rekli olarak kalacaklardır. Orası ne 
güzel bir duraklama ve bir yerleşme 
yeridir!

77. [Ey Muhammedi İnananlara] de 
ki: “Çağırmanız olmasaydı, Rabbim 
size önem vermezdi." [İnkar edenlere 
de ki]: “Mademki, [Allah'ın mesajmı] 
yalanladınız, o halde, [bu günah] ya
kanızı bırakmayacaktır."

102 Genelde çevirilerde, ayet şu şekilde çevrilmektedir: “Robbtmtzl Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zür- 
rtyetler bağışta ue bizi takva sahiplerine önder kül derler.'
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26. ŞUARÂ SÛRESİ 
[Mekke'de İnmiştir ve 

227 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven. Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla.

1. Tâ. Sîn, Mimi

2-3. Bunlar, [gerçeği] açıklayan kita
bın ayetleridir. Buna rağmen onlar, 
yine de [onaj inanmıyorlar diye 
üzüntüden adeta kendini yeyip biti
receksin!

4. Biz, dilesek, onlara, kendisine 
boyun eğmek zorunda kalacaktan 
bir ayet de indiririz.

5-6. Onlara, Çok Seven den hiçbir 
yeni uyan gelmez ki, onlar, ondan 
yüz çevirmiş olmasınlar. Onlar, [bu 
yeni uyanyı daj yalanladılar; ancak 
alaya aldıklan şeylerin haberleri ya
kında kendilerine gelecektir,

7-9. Yeıyüzüne hiç bakmıyorlar mı?
Biz, orada her güzel türden nice bit
kiler yetiştirmiş bulunuyoruz. Kuş
kusuz, bunda, [insanlar için Allah'ın 
kudretine işaret eden) bir delil vardır: 
ama yine de onların çoğu inanma
maktadırlar. Gerçekten de Rabbin, 
çok güçlü, çok müşfik olandır. 15-17. O da: “Hayır! [Asla korkma!] İkiniz de

KMl. Hani bir zamanlar Rabbin ayetlerimizIe gidin; Biz, sizinle b irlik tey iz ve 
Musa’ya: “O zalim halka, Benim bi
lincimde olmayı reddeden Fira- 
vun’un halkına git!" diye seslenmişti.

12-14. Bunun üzerine o: “Ey Rab- 
bim! Ben, gerçekten de beni yalanla
malarından korkuyorum. O zaman 
da içim daralır, dilim dönmez olur.
Bu yüzden, Sen, [görevi] Harun'a 
ver. Aynca onlara karşı bir suç da iş
lemiş bulunuyorum. Bundan ötürü

u f  e  j £ ç r - C i  LS

beni öldürmelerinden de korkuyorum.” diye
rek karşılık vermişti.

[sizi] işitmekteyiz. Haydi, Firavun’a gidin ve 
[ona]: ‘Biz, gerçekten de alemlerin Rabbinin 
İsrailoğullannı bizimle göndermen için görev
lendirmiş olduğu elçisiyiz.' deyin!” demişü.

18-19. [Musa, mesajını Firavun’a bildirdiğin
de] o da [ona]: “Çocukken, seni aramızda bü
yütmedik mi? Ömrünün bir çok yılını aramız
da geçirmedin mi? Sonunda da yaptığın o 
[kötü] işi de yaptın. Sen nankörün birisin!” 
demişti.
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20-22. O da: “Ben, onu, o zaman, bilmeden 
yapmıştım. Sizden korktuğum için de sizden 
kaçmıştım. Ama, Rabbim bana daha sonra 
(yanlış ile doğruyu birbirinden ayırt etme) ye
teneğini bahşetti ve beni elçilerinden biri 
yapü. Başıma kakmakta olduğun nimete ge
lince de; o, senin, İsrailoğullannı köleleştir
menden dolayıdır.” diyerek karşılık vermişti.
23. Firavun: “Alemlerin Rabbi [dediğin de] 

nedir?” diye sormuştu.
24. Musa da: “Eğer gerçekten inanmak [is

terseniz] O’nun, göklerin, yerin ve her ikisi 
arasında bulunanların Rabbi olduğunu [ko
layca anlarsınız]." diyerek yanıt vermişti.

25. Firavun, etrafında bulunanlara: 
“[Dediklerini] işitiyor musunuz?” de
mişti.

26. Musa: “O, sizin de Rabbinizdir, 
sizden önceki atalarınızın da Rabbi- 
dir.” diyerek devam etmişti.

27. Firavun: “Size gönderildiğini [id
dia eden] bu elçiniz, kesinlikle deli
dir.” diyerek haykırmıştı.

28. Musa: “Eğer aklınızı kullanacak 
olursanız, O’nun Doğunun, Batının 
ve ikisi arasında bulunanların Rabbi 
olduğunu [kolayca anlarsınız].” diye
rek sözünü sürdürmüştü.

29. Bunun üzerine Firavun [ona]: 
“Eğer benden başka tann edinecek 
olursan, andolsun ki, seni zindana 
atanm!” demişti.

30. Musa da [ona[: “Sana [gerçeği] 
açıklayan bir şey getirsem de mi?” 
diyerek karşılık vermişti.

31. Firavun: “Eğer doğru söyleyen
lerden isen, getir onu!” demişti.

32. Bunun üzerine Musa, asasını 
yere atıvermişti; bir de ne görsünler, 
asa gerçekten kocaman bir yılan olu- 
vermesin mi!

33. Ardından elini de [koynundanl 
çıkanvermişti; o da ne, bakanlar onu 
bembeyaz görüvermesinler mi!

34-35. Firavun, etrafındaki ileri ge
lenlere: “Bu, gerçekten de çok bilgili 
bir sihirbazdır; o, sihriyle bizi ülke
mizden çıkarmak istiyor. O halde [bu 
konuda] ne diyeceksiniz?” demişti.

36-37. Onlar da: “Onu ve kardeşini 
bir müddet alıkoy, şehirlere de topla
yıcılar yolla ki, bütün bilgili sihirbaz
ları getirsinler!” demişlerdi.

38-40. Böylece sihirbazlar, belli bir gü
nün belirlenen bir vaktinde bir araya 
getirilmişlerdi. Halka da: “Siz de [olan-
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lan izlemek üzere) toplanıyor musu
nuz?" denilmişti. Onlar da: “Eğer sihir
bazlar üstün gelecek olurlarsa, her hal
de biz de onlara uyarız!" (demişlerdi],
41. Sihirbazlar, geldiklerinde, Fira- 

vun’a: “Eğer biz üstün gelecek olur
sak, bizim bir mükafatımız olacak, 
değil mi?" diye sormuşlardı.
42. Firavun da: “Elbette ki olacak...! 

Eğer üstün gelecek olursanız o zaman 
siz de bana yakın olan kimselerden 
olacaksınız!” diye yanıt vermişti.

43. Musa, onlara: “Atacağınızı a ün!” 
demişti.

44. Bunun üzerine onlar da iplerini 
ve değnekleri atmışlar ve: “Fira- 
vun’un gücüne andolsun ki, üstün 
olan biz olacağız!" demişlerdi.

45. Musa da asasım aüvermişti; bir 
de ne görsünler, o, onların uydur
duklarım yutuvermesin mi!
46-48. Bunun üzerine sihirbazlar, 

derhal secdeye kapamvermişler ve: 
“Alemlerin Rabbine, Musa ile Ha
run’un Rabbine inandık.” demişlerdi.

49. Bu durum karşısında Firavun: 
“Ben size izin vermeden ona inandı
nız, öyle mi? Meğer o, size sihri öğre
ten en büyüğünüzmüş! Çok geçme
den [intikamımın ne kadar korkunç 
olacağım] anlayacaksınız. Andolsun 
ki, ben, sizin ellerinizi ve ayaklarını
zı çaprazlama kestireceğim ve [sonra 
da] sizi çarmıha gerdireceğim! Böyle- 
ce siz, hangimizin azabmm daha şid
detli ve sürekli olduğunu anlayacak
sınız!" diye haykırmışü.

50-51. Onlar da: “[Sen bize] hiçbir 
zarar [veremezsin); çünkü biz, Rab- 
bimize döneceğiz. [Daha da önemli 
olan şudur ki), biz, inananların ilkle
ri olduğumuz için, Rabbimizin hata
larımızı bağışlayacağını umuyoruz." 
diye karşılık vermişlerdi.
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52. Biz de Musa’ya: “Kullarımı geceleyin yola 
çıkar; çünkü izleneceksiniz.” diye vahyetmiştik.

53-58. Firavun da şehirlere [halka]: “Bunlar, 
sayılan az olan önemsiz bir topluluktur; ancak 
bize karşı kin ve nefret doludurlar; çünkü biz, 
[her türlü tehlikeye] karşı hazır bulunan bir 
topluluğuz. Nitekim biz, bu yüzden onlan bah
çelerinden, pınar başlarından, zenginliklerin
den ve onurlu konumlarından çıkanp atmış
tık.” [demeleri için) haberciler göndermişti.

59. [İşte olaylar) böylece [gelişmişti]. Ancak 
daha sonra onlara İsrailoğullannı mirasçı kıl
mıştık.

60-6 1. Firavun ve adamları gün doğarken on
ların ardına düşmüşlerdi. İki topluluk birbir-
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lerini gördüklerinde, Musa’nın arkadaşları: 
“İşte yakalandık!” diye haykırmışlardı.

62. Musa: “Hayır! Çünkü Rabbim benimle 
birliktedir ve bana [mutlaka bir kurtuluş) yo
lu gösterecektir!” diye karşılık vermişti.

63. Bunun üzerine Biz, Musa’ya: “A san ile 
denize vur!” diye vahyetmiştik. Deniz bir an
da yanlıvermişti; her parçası da koca bir dağ 
gibiydi.

64-66. Sonra Biz, diğerlerini de oraya yaklaş
tırmıştık. Musa’yı ve onunla birlikte olanların 
tamamını kurtarmış, sonra diğerlerini de su
da boğmuştuk.

67-68. Kuşkusuz, bunda [insanlar 
için] çoğu İnanmayacak olsa da [yine 
de alınacak) bir ibret vardır. Bununla 
birlikte gerçek şudur ki, senin Rab- 
bin, çok güçlü, çok müşfik olandır.

69-70. Onlara, İbrahim’in kıssasını 
da anlat. Hani o, babasma ve halkı
na: “Neye ibadet ediyorsunuz?” diye 
sormuştu.

71. Onlar da: “Biz birtakım putlara 
ibadet ediyoruz ve onlara bağlı kal
mayı da sürdüreceğiz.” diyerek kar
şılık vermişlerdi.

72-73. İbrahim: “Onlar, çağırdığınız
da, sizi işitiyorlar mı? Yahut size fay
da ya da zarar veriyorlar mı?" diye 
sormuştu.

74. Onlar: “Hayır! Ama, biz, ataları
mızı böyle yaparlarken bulduk.” diye 
karşılık vermişlerdi.

75-76. İbrahim: “Sizin ve geçmişteki 
atalarınızın nelere ibadet ettiğinizi 
bana söyler misiniz?” demişti.

77-82. [İbrahim yine devam ederek): 
“Onlar, benim düşmanımdırlar; [be
nim için) alemlerin Rabbi olan, [Allah) 
dışmda hiçbir [tanrı) yoktur. O, beni 
yaratmış olan, beni doğru yola ulaştı
ran, bana yediren, içiren, hastalandı
ğımda beni iyileştiren, benim canımı 
alacak ve sonra da tekrar diriltecek 
olandır. O, ceza gününde hatalarımı 
bağışlayacağını umduğumdur.”

83-85. “Ey Rabbim! Bana [doğru ile 
yanlışı birbirinden ayırt etme] yete
neğini bahşet ve beni iyi olanların
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araşma kat! Benim, benden sonra 
gelecekler arasında doğrulukla anıl
mamı sağla ve beni mutluluk cenne
tinin mirasçılarından biri yap!”

86-89. ‘Babamı da bağışla; çünkü o, 
yolunu şaşıranlardandır. İnsanların 
diriltilecekleri gün, beni utandırma! O 
gün ne mgl ne de oğullar fayda vere
cektir! O gün ancak, kötülükten arın
mış bir kalple Allah'ın huzuruna va
racak olan [kurtulacaktır].” demişti.

90. [O gün], cennet, Allah bilincinde 
olanlara yaklaştırılacaktır.

91-93. [O gün], cehennem de azgın
lara gösterilecek ve onlara: “Allah dı
şında ibadet ettikleriniz nerededir
ler? Onlar, size yardım edebilecekler 
mi ya da kendilerine yardımcı olabi
lecekler mi?” denilecektir.

94-95. Onlar, azgınlar ve İblis’in as
kerleri, hepsi birden tepetaklak ce
henneme atılacaklardır.

96-102. |0  gün] onlar, orada, [Allah 
dışında ibadet ettiklerini suçlayarak 
onlara]: “Andolsun ki, biz, sizi alem
lerin Rabbi ile bir tuttuğumuz za
man gerçekten de apaçık bir sapıklık 
içindeymişiz. Bizi, ancak o suçlular

105-iii. Nuh halkı da; kardeşleri Nuh onla
ra: “Allah'ın bilincinde olmayacak mısınız? 
Ben size [O’nun tarafından] gönderilmiş olan 
güvenilir bir elçiyim. O halde Allah'ın bilinci-

saptırmıştı. Artık bizim, ne şefaatçi- ne varın ve bana itaat edin! Bunun için sîz
lerimiz ne de sıcak bir dostumuz var. den hiçbir karşılık istemiyorum. Benim kar- 
Keşke [dünyaya] bir kez daha [döne- şılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. O hal- 
bilseydik de] inananlardan olsaydık!” de Allah’ın bilincine vann ve bana itaat edin!” 
diyeceklerdir. dediğinde, onlar da [ona]: “Sana aşağılık kim-

103-104. Kuşkusuz ki, bunda, onla- seler uymuşken biz sana mı inanacağız?” di- 
nn  bir çoğu inanmasa da, [alınacak] ye karşılık vermek suretiyle elçilerini yalanla- 
bir ders vardır. Rabbin, gerçekten de mıştı. 
çok güçlü, çok müşfik olandır.
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112-115. Nuh: “Onlann yaptıklanna dair be
nim ne bilgim olabilir ki...? Onlann hesabı 
ancak Rabbime aittir. Ah, bir düşünebilseniz! 
Bu yüzden ben, inananlan kovacak değilim. 
Ben, ancak [gerçekleri] açıklayan bir uyana
yım.” diye karşılık vermişti.

116, Onlar da: “Ey Nuh! Eğer [davana] son 
vermeyecek olursan, andolsun ki, taşlanan
lardan olacaksın!” diye haykırmışlardı.

117-118. Bunun üzerine Nuh: “Ey Rabbim! 
Halkım beni yalanladı. O halde benimle onlar 
arasında hüküm ver, beni ve benimle birlikte 
olan inananlan kurtar!” demişti.

119-120. Biz de onu ve onunla birlik
te olanlan bir gemiye yükleyerek 
kurtarmış ve sonra da geri kalanlan 
suda boğmuştuk.

121-122. Kuşkusuz ki, bunda, onla
nn bir çoğu inanmasa da, [alınacak] 
bir ders vardır. Rabbin, gerçekten de 
çok güçlü, çok müşfik olandır.

123-138. Ad [halkı] da; kardeşleri 
Hud onlara: “Allah’ın bilincinde ol
mayacak mısınız? Ben size [O’nun 
tarafından] gönderilmiş olan güveni
lir bir elçiyim. O halde Allah'ın bilin
cine vann ve bana itaat edin! Bunun 
için sizden hiçbir karşılık istemiyo
rum. Benim karşılığım ancak alem
lerin Rabbine aittir. Siz, eğlenmek 
üzere, her yüksek yere alâmet bir bi
na mı inşa edeceksiniz? Ölümsüz ol
mak için sağlam yapılar mı edine
ceksiniz? [Başkalannın haklarına] el 
attığınızda, zorbaca mı davranacak
sınız? O halde Allah'ın bilincine va
nn ve bana itaat edin! Size bildiğiniz 
bunca nimetleri veren, size sürüler 
ve oğullar, bahçeler ve pınarlar bah
şeden Allah’ın bilincinde olun; çün
kü ben müthiş günde [başınıza] biz 
azap gelmesinden korkuyorum!” de
diğinde, onlar da [ona]: “Sen bize 
öğüt versen de vermesen de fark et
mez. [Bizim uyduğumuz] bu [din],
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öncekilerin [sürdürdükleri] gelenek
ten başka bir şey değildir. [Ona uy
duğumuz için de) cezalandırılacak 
değiliz!" diye karşılık vermek suretiy
le elçilerini yalanlamışlardı.

139-140. İşte onların onu yalanlamış 
olmalarından dolayıdır ki, Biz de on
ları yok etmiştik. Kuşkusuz ki, bun
da, onların bir çoğu inanmasa da, 
[alınacakl bir ders vardır. Rabbin 
gerçekten de çok güçlü, çok müşfik 
olandır.

141-154. Semud [halkı] da; kardeşle
ri Salih onlara: “Allah’ın bilincinde 
olmayacak mısınız? Ben size [O’nun 
tarafından] gönderilmiş olan güveni
lir bir elçiyim. O halde Allah'ın bilin
cine varın ve bana itaat edin! Bunun 
için sizden hiçbir karşılık istemiyo
rum. Benim karşılığım ancak alem
lerin Rabbine aittir. Siz, buralarda, 
bahçelerin içinde, pınarların başla
rında, ekinlerin ve salkımları olgun
laşmış hurmalıkların arasında [hep 
böyle] güven içinde bırakılacağınızı 
ve dağlarda [hep böyle aynı] ustalık
la evler yontabileceğinizi mi [sanıyor
sunuz]? O halde Allah’ın bilincine 
vann ve bana itaat edin! Düzene so
kacakları yerde ülkede bozgunculuk 
çıkaran o aşırıların sözüne asla uy
mayın!" dediğinde, onlar da [ona]: 
“Sen, mutlaka büyülenmiş birisin. 
Sen de bizim gibi bir insandan başka 
bir şey değilsin. Eğer doğru söyle
yenlerden isen, o halde bize bir mu
cize getir!” diye karşılık vermek sure
tiyle elçilerini yalanlamıştı.
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155-156. Bunun üzerine Salih [onlara]: “İşte 
dişi bir deve; onun için de sizin için de belli 
bir günde su içme hakkı olacaktır. O halde 
korkunç bir günde başınıza azap gelmemesi 
için sakın ona kötülük etmeyin!” diye karşılık 
vermişti.

157-159. Onlar, [bütün uyanlara rağmen] yi
ne de onu boğazlamışlardı. Ancak [yaptıklan- 
nal pişman olmakta [gecikmemişlerdi]; çün
kü [Salih’in haber verdiği] azap onlan kıskıv
rak yakalayıvermişti. Kuşkusuz ki, bunda, 
onlann bir çoğu inanmasa da [alınacak] bir 
ders vardır. Rabbin, gerçekten de çok güçlü, 
çok müşfik olandır.
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160-169. Lut halkı da; kardeşleri Lut onlara: 
“Allah’ın bilincinde olmayacak mısınız? Ben 
size (O’nun tarafından] gönderilmiş olan gü
venilir bir elçiyim. O halde Allah'ın bilincine 
vann ve bana itaat edin! Bunun için sizden 
hiçbir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım 
ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz, Rabbini- 
zin sizin için yaratmış olduğu eşlerinizi bıra
kıp da insanlar içinde erkeklerle ilişki mi ku
ruyorsunuz? Gerçekten de siz haddi aşmış 
olan bir halksınız!" dediğinde, onlar da [ona]: 
“Ey Lut! Eğer sen, [bizim işimize karışmaya] 
son vermeyecek olursan, andolsun ki, sen 
[buradan] kovulacaksın!" diye karşılık ver

mek suretiyle elçilerini yalanlamıştı. 
Lut da: “Ben, gerçekten de yaptıkla
rınızdan tiksinti duyanlardanım! Ey 
Rabbim! Beni ve ailemi onların yap
makta oldukları [pislikten] kurtar!” 
demişti.

170-175. Bunun üzerine Biz de onu 
ve geride kalanlar arasında bu lunan  
yaşlı bir kadın dışında b ü tün  ailesi
ni kurtarm ış ve sonra da diğerlerini, 
üzerlerine [taşlar] yağdırmak su re 
tiyle yok etmiştik. Uyarılanların [taş] 
yağmuru ne kadar kötü olmuştu! 
Kuşkusuz ki, bunda, onların b ir ço
ğu inanm asa da [alınacak] b ir ders 
vardır. Rabbin, gerçekten de çok 
güçlü, çok müşfik olandır.

176-187. Eyke halkı da; Şuayb onla
ra: “Allah'ın bilincinde olmayacak 
mısınız? Ben size [O’n u n  tarafından] 
gönderilmiş olan güvenilir b ir elçi
yim. O halde Allah'ın bilincine v an n  
ve bana itaat edin! B unun için siz
den hiçbir karşılık istemiyorum. Be
nim karşılığım ancak alemlerin Rab
bine aittir. Ölçüyü tam  olarak yerine 
getirin; asla eksik ölçenlerden olm a
yın! Doğru ölçü ile tartın; insan lara  
haklannı eksik vermeyin! Ülkede de 
bozgunculuk yaparak kargaşa çıkar
mayın! O halde sizi ve daha  önceki
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nesilleri yaratmış olan [AllahJ’ın bi
lincinde olun!" dediğinde, onlar da 
[ona]: “Sen, gerçekten de büyülen
miş birisin. Sen de bizim gibi bir in
sandan başka bir şey değilsin. Biz, 
senin yalancı olduğunu düşünüyo
ruz. Eğer doğru sözlü isen, gökten 
üzerimize parça düşür!” diye karşılık 
vererek elçilerini yalanlamışlardı.

188. Bunun üzerine Şuayb: “Rab- 
bim, yapmakta olduklarınızı en iyi 
bilendir.” diyerek karşılık vermişti.

189-191. Böylece onlar, onu, yalanla
mışlardı. Bunun üzerine azap, onla
rı, gölgelerle kaplı [karanlık] bir gün
de kıskıvrak yakalayıvermişti. Ger
çekten de o, korkunç bir günün aza
bı idi. Kuşkusuz ki, bunda, onların 
bir çoğu inanmasa da [alınacak] bir 
ders vardır. Rabbin, gerçekten de 
çok güçlü, çok müşfik olandır.

192-197. Bu Kur’an, kuşkusuz, 
alemlerin Rabbi tarafından indiril
miştir. Uyarıcılardan olman için, 
onu senin kalbine, apaçık bir Arapça 
ile güvenilir Ruh indirmiştir. O, ön
cekilerin kitaplarında da vardır. İsra- 
iloğullan bilginlerinin onıi bilmeleri, 
onlar için bir delil değil midir?

198-199. Şayet Biz, onu Arap olma
yanlardan birine indirseydik, -o da 
onu onlara okusaydı- onlar, yine de 
ona inanmazlardı.
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200-203. Biz, onu, yine de günahkarlann 
kalplerine [idraklerinel böylece sunmuş bu
lunuyoruz; ancak onlar, kendilerine, farkına 
varmadıkları bir sırada aniden gelecek olan, 
çok acı veren azabı görmedikçe ona inanma
yacaklardır. ]0 zaman da] onlar: “Acaba bize 
[inanmamız için] bir süre verilecek midir?" 
diyeceklerdir.

204. Onlar, gerçekten de azabımızın bir an ön
ce başlarına gelmesini mi arzu etmektedirler?

205-207. Şimdi söyleyin bana; Eğer Biz onla
rı yıllarca nimetler içinde yaşatacak olsak, 
sonra da tehdit olundukları azap başlarına
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gelecek olsa, nim etler içinde yaşadıklan  o yıl
lar, [azabı uzaklaştırm a konusunda) acaba 
kendilerine herhangi b ir y ara r sağlar mı?

206-209. Bununla birlikte Biz, hiçbir kenti, 
öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermedikçe, 
yok etmeyiz; çünkü  Biz, zulmedici değiliz.

214-220. [Önce] en yakınında bu lu 
nan akrabanı uyar ve sana  inanan
ların üzerine de [şefkat) kanatlarını 
ger! Bununla birlikte, onlar, sana  
karşı gelecek o lurlarsa, [onlara]: 
“Ben, sizin yapm akta olduklarınız
dan uzağım!” de! Seni, [namaza] 
kalktığında da secde edenler arasın 
da dolaştığında da gören çok güçlü, 
çok müşfik olan [Allah'a] dayan; 
çünkü O, çok iyi işiten, çok iyi bilen
dir.

2 2 1-2 2 3 . Şeytanların da kime indik
lerini size bildireyim mi? Onlar, gü
nah işlemeye, iftira etmeye düşk ü n  
oldukları [için] kendilerine ku lak  ve
ren herkese iner. O nların çoğu, ya
lancıdır.

224-226. Şairlere gelince; onlara da  
azgınlar uyarlar. Sen onların, boş 
sözlerle uğraştıklarını ve yapm aya
cakları şeyleri söylediklerini görm ü
yor m usun?

210-212. Bu Kur’an ’ı şeytanlar indirmemiştir; m  inananlar> iyi işler işle_
böyle bir şey ne onlara düşe r ne de böyle b ir yenler çoR ye [ancaR]
şeye güçleri yeter. Ç ünkü onlar, [vahyi) işit- haksızhğa uğradlkian n d a  [haklarım  
mekten uzak tu tu lm uşlard ır. korum ak üzere] kendilerini savu-

213. O halde sen, azaba uğram am an için, nan lar böyle değildir. Zulmedenler, 
sakın Allah ile birlikte b aşka  b ir tanrı çağır- çok yakında, başlarına nasıl b ir fela- 
ma! ketin geleceğini anlayacaklardır!
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27. NEML SÛRESİ 
[Mekke'de İnmiştir ve 

93 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

ı-3. Tâ, Sın. Bunlar, Kur’an'ın ve 
[gerçeği] açıklayan kitabın ayetleri
dir. Onlar, namazı kılan, zekatı ve
ren ve ahiretin [varlığından] kesin 
olarak emin olan inananlar için bir 
yol gösterici ve müjdedir.

4-5. Ahirete inanm ayanlara gelince; 
Biz, onların amellerini kendilerine 
güzel göstermişizdir. Bu yüzden on
lar. şaşkınlık içinde bocalayıp d u r
m aktadırlar. İşte onlar, azabın en 
kötüsü  kendilerini bekleyecek olan
lardır! İşte onlar, ahirette de en çok 
kayba uğrayacak olanlardır.

6. Bu Kur’an, sana, çok bilge olan, 
çok iyi bilen tarafından verilmektedir.

7. Hani bir zam anlar Musa, [çölde 
yollarım kaybettiklerinde], ailesine: 
“Uzaklarda b ir a teş görüyorum. Ora
dan  size [izleyeceğimiz yol hakkında] 
b ir haber ya da  [hiç değilse] ısınm a
nız için yanan  bir odun parçası geti
receğim.” demişti.

8. Ateşin yan ına vardığında, [ona]: 
“Ateşin içinde olanlar da etrafında 
b u lu n a n la r  da  k u tlu  kılınsınlar! 
Alemlerin Rabbi olan Allah, eksiklik
lerden uzaktır!” diye seslenilmişti.

9-12. [Allah da  M usa’ya seslenerek]: 
“Ey Musa! K uşkusuz ki, Ben, Çok 
Güçlü, Çok Bilge Olan Allah’ım. Değ
neğini at!" demişti. B unun üzerine o, 
[değneğini atıp  da] onun yılanm ış gi
bi hareket ettiğini gördüğünde a rk a
sına dönüp bakm adan kaçmıştı. [O
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zam an Allah, ona]: “Ey Musa! Korkma; Be
nim huzurum da, zulmedenler dışında, elçiler 
korkmazlar. Bununla birlikte her kim, zul
m ettikten sonra, işlediği kötülük yerine iyilik 
yapacak olursa [şunu çok iyi bilsin ki], Ben, 
çok bağışlayan, çok müşfik olanım. [Dokuz 
mucizeden biri olmak üzere] elini koynuna 
sok ki, [cüzzam] hastası olmadığın halde, 
bembeyaz olarak çıksm! Şimdi sen, [bu] do
kuz mucize ile birlikte Firavun’a ve halkına 
git; çünkü onlar, artık  yoldan çıkmış b ir halk 
haline gelmişlerdir.” [diye seslenmişti].

13-1 4 . Ancak onlar, [gerçeği] açıkça ortaya 
koyan ayetlerim iz kendilerine geldiğinde: 
“Bu, apaçık b ir sihirdir.” demişlerdi. Onlar,
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ruhlamun derinliklerinde onlann gerçek ol
duklarından emin oldukları halde, sırf zul
metmeye ve büyüklük taslamaya [alışmış ol- 
malanndan] ötürü, yine de onlan inkar et
mişlerdi. O halde bozguncuların sonunun 
nasıl olduğuna bir bak!

15. Andolsun ki, Biz, Davud’a ve Süleyman’a 
ilim vermiştik. Bunun üzerine onlar da: “Öv
gü, bizi, inanan kullarından bir çoğuna üs
tün kılan Allah’a aittir.” demişlerdi.

16. Süleyman, Davud’a varis olmuştu. O, 
[bir gün insanlarla konuşurken onlara]: “Ey 
insanlar! Bize, kuşların dili öğretilmiş ve bize 
her şey verilmiştir. Bu, gerçekten de çok açık 
bir lütuftur.” demişti.

17-18. [Günlerden bir gün], Süley
man'ın, cinlerden, insanlardan ve 
kuşlardan oluşan orduları düzenli 
bir biçimde [bir yere] gitmek üzere 
önünde toplanmışlardı. Karınca va
disine vardıklarında, bir karınca: “Ey 
karıncalar! Yuvalarınıza girin: Süley
man ve ordusu farkına varmadan si
zi ezmesinler!" demişti.

19. Süleyman, onun bu sözüne te
bessüm ederek: “Ey Rabbim! Beni, 
bana, anneme ve babama verdiğin 
nimetlere şükretmeye ve Senin hoş
nut olacağm iyi işler işlemeye yönelt 
ve beni sevginle, iyi kişiler arasına 
dahil et!" demişti.

20-2 1. Süleyman kuşlan yoklamış ve 
[hüdhüdü aralarında görmeyince]: 
“Hüdhüdü niçin göremiyorum ki...? 
Yoksa kayıplara mı kanştı? Bana 
[mazeretini] gösteren bir delil getir
mediği taktirde, andolsun ki, onu 
çok ağır bir şekilde cezalandıracağım 
ya da kafasını keseceğim!” demişti.

22-26. Ancak hüdhüd, gelmekte faz
la gecikmedi ve [Süleyman’a]: “Ben, 
senin bilmediğin bir şey öğrendim. 
Sana Sebe’den güvenilir bir haber 
getirdim. Ben, [orada], onlan yöne-



378 Nemi Suresi. Cöz 19. Sure 27

ten, kendisine her şey verilmiş olan 
ve çok büyük bir tahtı bulunan bir 
kadın gördüm. Onun ve halkının, Al
lah dışında, güneşe secde ettiklerini 
gördüm. Şeytan, onlara amellerini 
güzel göstermiş ve böylece onlan yol
dan çıkarmış! Bu yüzden onlar, doğ
ru  yolu bulamaz hale gelmiş bulun
maktadırlar; öyle ki, onlar, göklerde 
ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, giz
lediklerini de açığa vurduklarını 103 
da bilen Allah olduğu halde yine de 
O’na secde etmemektedirler. Oysa 
çok büyük arşın sahibi olan Al
lah’tan başka tann  yoktur.” demişti.

27-28. [Süleyman ona]: “Şimdi senin 
doğru mu yoksa yalan mı söylediğini 
göreceğiz? Bu mektubumu al, onlara 
ulaştırl Sonra onlardan bir süre 
uzak durl Ne sonuca varacaklarına 
bak!” diyerek karşılık vermişti.

29-32. [Kraliçe, Süleyman'ın mektu
bunu okuduğunda]: “Ey ileri gelen
ler! Bana çok önemli bir mektup 
gönderilmiş bulunmaktadır. O, Sü
leyman’dandır ve o, çok seven, çok 
müşfik olan Allah'ın adıyla [başla
makta ve] bana baş kaldırmayın ve 
dolayısıyla bana boyun eğerek gelin!" 
[diye yazmaktadır] demişti. [Bunun 
üzerine Belkıs:] “Ey ileri gelenler! Bu 
sorunumla ilgili olarak bana görüş 
bildirin; çünkü ben, siz yanımda ol
madıkça, hiçbir işe kesin olarak ka- 103
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rar vermem." diyerek sözlerini sürdürmüştü.

33. Onlar da: “Biz, güçlü kimseleriz ve çok 
zorlu savaşçılarız; ancak, söz şenindir. O 
yüzden, ne söyleyeceğini sen düşün!” diyerek 
karşılık vermişlerdi.

34-35. O da: “Krallar, bir kente girdiler mi, 
orayı ifsat ederler, güçlü, onurlu insanlannı, 
alçaltıcı bir konuma sokarlar. İşte onlar, böy
le davranırlar! Bu yüzden ben, onlara bir he
diye göndereceğim ve elçilerin ne gibi bir [ha
berle] döneceklerini bekleyeceğim.” demişti.

103 Biz. b u rad a  anlam ı Türkçe bakım ından tu tarlı sunabilm ek İçin, Hafs He Klsâi dışındaki kıraatleri esas 
aldık.
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39. Cinlerden bir ifrit: "Sen yerinden 
kalkmadan, ben sana onu getiririm: 
çünkü benim buna gücüm yeter, 
ben güvenilir biriyim.” demişti.

40. Kitaptan ilmi olan biri ise: “Sen 
gözünü açıp kapamadan ben sana 
onu getiririm.” demişti. Süleyman 
onu yanı başında kurulmuş gördü
ğünde: “Bu, şükür mü yoksa nan
körlük mü edeceğim konusunda be
ni sınamak üzere Rabbimin [bana 
bahşetmiş olduğu) lütuftur. Kim 
şükredecek olursa, (şunu çok iyi bil
sin ki), o, ancak kendisi için şükret
miş olur. Kim de nankörlük edecek 
olursa [o da şunu çok iyi bilsin ki], 
Rabbim, kendine yeterli, çok cömert 
olandır.” diye haykırmıştı.

41. [Süleyman sözlerine devam ede
rek): “Tahtım tanınmaz hale getirin. 
Bakalım tanıyabilecek mi yoksa ta
nımayacak mı?” demişti.

42-43. Kraliçe geldiğinde: “Senin 
tahtın böyle miydi?” diye sorulmuş
tu. O da: “Sanki oymuş gibi! Bize da
ha önce bilgi verilmiş ve biz de ken- 
dimizi [Allah’a) teslim etmiştik.” di- 

36-37. [Elçilerin başı) Süleyman m huzuruna yerek karşılık vermişti. Allah dışında 
geldiğinde [ona]: Siz, benim servetime servet ibadet ettikleri, onu [gerçeği görmek - 
mi katmak istiyorsunuz? Allah m bana verdi- ten] alıkoymuştu; çünkü o, inkar 
ği. size verdiğinden daha hayırlıdır. Hediye- eden bir halktandı.
nizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara geri ^ , .. J .., . , .  . . , 44. Ona: Köşke girl denilmişti,dön. Andolsun ki, biz, onların karşısına kar- T,.. . ... , ,  , , , , , Koşku gördüğünde, [zeminim] derin
şı koyamayacakları ordularla çıkanz ve onla- gu g ve eteklerinl dizlerlne
n oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş kadar çekmişü Süleyman: “Bu, [ze- 
olarak çıkannz! demişti. minij camla döşenmiş olan bir köşk-
38. [Süleyman, Sebe kraliçesinin kendisine tür.” demişti. Bunu üzerine Kraliçe: 

gelmekte olduğunu öğrenince, etrafindakile- ”Ey Rabbim! Ben, gerçekten de ken- 
rej: “Ey ileri gelenler! Onlar, kendilerini [Al- dime yazık etmişim! Şimdi kendimi, 
Iah'aJ teslim etmek üzere gelmeden önce, Süleyman ile birlikte, alemlerin Rab- 
hanginiz bana o kraliçenin tahtım getırebi- °lan Allah a teslim ediyorum, di
lil?” diye sormuştu. yerek haykırmıştı.

Nemi Suresi. Cüz 19, Sûre 2?
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45. Andolsun ki, Biz, Semud [halkı
na): “Allah’a  ibadet edin [O’nun için 
çalışın]” diye [uyarması] için kardeş
leri Salih’i göndermiştik. Ancak on
lar, birbirleriyle çekişen iki grup ol
makta gecikmemişlerdi.

46. [Salih, onlara]: “Ey halkım! Siz, 
niçin başınıza iyilikten önce kötülü
ğün gelmesini istiyorsunuz ki...? 
Sevgisine mazhar olmanız için Al
lah'tan bağışlanma dileseniz ya!” de
mişti.

47. Onlar ise: “Senin ve beraberin
dekilerin yüzünden uğursuzluğa uğ
ramış bulunuyoruz." demişlerdi. Sa
lih [onlara]: “Uğursuzluğunuz Allah 
katındandır. Gerçek şudur ki. siz sı
nanm akta olan bir halksınız." diye
rek karşılık vermişti.

48-49. Kentte dokuz kişi vardı; bun
lar orada bozgunculuk yapıyorlardı, 
düzeltmeye ise asla yanaşmıyorlardı. 
Onlar, [günlerden bir gün], araların
da Allah adm a and içerek birbirleri
ne: “Biz, mutlaka ona ve ailesine ge
celeyin baskın düzenleyerek [onlan 
öldüreceğiz] ve sonra da velisine: 
'Biz, onun ailesi öldürülürken orada 
bulunmuyorduk; biz gerçekten de 
doğru söylüyoruz' diyeceğiz.” demiş
lerdi.

50. Onlar planlarını yapmışlardı; 
am a Biz de onlar farkına bile varma
dan kendi planımızı yapmıştık.

Nem. Sûresi. Cüz ,9. Sûre 2?
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51-53. Yapmış olduklan planların sonu nasıl 
oldu, bir baksana: Biz. onları da [kendilerine 
uyan] halklarını da hep birlikte yok etmiştik. 
İşte etmiş olduklan zulümlerinden dolayı ha
rabeye dönmüş evleri! Anlayan bir halk için 
bunda elbetteki alınacak bir ders vardır. Biz, 
inanan ve Bizim bilincimizde olan kimseleri 
ise kurtarmıştık.

54-55. Lut’u da... Hani o, halkına: “Göz göre 
göre o iğrenç işi mi yapıyorsunuz. Gerçekten 
de siz, kadınlan bırakıp da şehvetle erkekler 
ile cinsel ilişkiye mi giriyorsunuz? Gerçekten 
de siz ne yaptığım bilmeyen bir halksınız!” 
demişti.
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59. De kİ: “Övgü, Allah'ındır. Banş 
ve esenlik ise, Allah'ın kullarından 
seçtiklerinedlr." Allah mı, yoksa 
[O’na) koşmakta oldukları ortaklar 
mı daha hayırlıdır?

60. (Onlar mı,l yoksa gökleri ve yeri 
yaratan, size gökten yağmur yağdı
rıp, onunla, sizin kendi başınıza tek 
ağacım bile bitiremeyeceğiniz güzel 
bahçeler meydana getiren mi daha 
hayırlıdır? Allah ile birlikte başka bir 
tanrı mı var? Hayır, hayır, onlar, 
doğru yoldan sapan bir halktır.

61. [Onlar mı,] yoksa yeryüzünü 
oturmaya elverişli kılan, orada ır
maklar var eden, sabit dağlar yerleş
tiren ve iki deniz araşma engel koyan 
mı daha hayırlıdır? Allah ile birlikte 
başka bir tanrı mı var? Hayır, hayır, 
onların çoğu (ne söylediklerini] bil
miyorlar!

62. lOnlar mı,] yoksa darda kalana, 
kendisini çağırdığında, çağrısına 
karşılık vererek başındaki sıkıntıyı

56. [Buna karşıl halkının cevabı ise: “Lut’u, gideren, sizi yeryüzünün halifeleri 
ailesini ülkemizden kovalım; çünkü onlar, yapan mı daha hayırlıdır? Allah ile
[bizim yaptıklarımızdan] kendilerini uzak tu- birlikte başka bir tann mı var? Ne
tarak temiz kalmaya çalışan insanlardır.” de- kadar da az düşünüyorsunuz!
mekten başka bir şey olmamıştı.’ , . . . ,

63. [Onlar mı,] yoksa karanın ve de-
57-58. Bunun üzerine Biz, onu ve eşi dışm- nizin karanlıklarında size yol göste- 

da, aile fertlerini kurtarmıştık. Eşine gelince; ren, [size] sevgisinin açılımı olan 
Biz, onun, [azaba uğraması içini geride ka- yağmurun bir müjdecisi olarak rüz- 
lanlardan olmasmı takdir etmiştik. [Halkının] garlan gönderen mi daha hayırlıdır? 
üzerlerine ise [taşl yağmuru yağdırmıştık. Allah ile birlikte başka bir tann mı 
Uyarılan [ama uyanlara uymayanların yağ- var? Allah, onların ortak koştukla- 
muru ne kötü olmuştu! nndan yücedir!

* Bu ayette de üslûp özelliğinden dolayı “siz”ll zamirler “blz“li olarak çevrilmiştir.
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64, [Onlar nıı.J yoksa yaratmayı 
başlatan ve sonra da onu sürdüren, 
sizi hem gökten hem de yerden nzık- 
landıran mı daha hayırlıdır? Allah İle 
birlikte başka bir tann mı var? De kİ: 
“Eğer söyledikleriniz doğru ise delili
nizi getirini"

65-66. De ki: “Göklerde ve yerde bu
lunanlar, gaybı bilemezler, [onu] an
cak Allah bilir." Onlar, ne zaman di
rileceklerinin de bilincine varamaz
lar. Ahiret ile ilgili bilgiler onlara [el
çilerimiz vasıtasıyla] ulaşmıştır. Bu
na rağmen onlar, yine de bu konuda 
kuşku  içinde bulunm aktadırlar. 
Gerçekten de onlar, ahiret konusun
da kördürler.

67-68. İnkar edenler: “Biz ve ataları
mız, toprak olduktan sonra, hep bir
likte diriltilip [mezarlarımızdan) çı
kartılacak mıyız? Andolsun ki, biz de 
bizden önce atalarımız da bu konuda 
tehdit edilmiştik. Bu, öncekilerin 
m asallarından başka bir şey değil
dir.” demişlerdi.

69. De ki: “Yeryüzünde dolaşın ve 
suçluların sonunun nasıl olduğunu 
bir görün!”

70. Sen, onlar yüzünden sakın 
üzülme! Yapmakta oldukları planlar
dan dolayı da sıkıntıya düşme!

71-72. Onlar: “Eğer söyledikleriniz 
doğru ise, bu  tehdidin ne zaman 
[gerçekleşeceğini] söyleyin!” demek
tedirler. O halde [onlaral de ki: “Ça-

A?*
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bucak gelmesini istediğiniz [azabm] bir kısmı 
yakında başınıza gelecektir.”

73. Rabbin, kuşkusuz, insanlara karşı lütuf 
sahibidir; ancak buna rağmen insanların ço
ğu yine de [O’na] şükretmemektedirler.

74-75. Rabbin, onların içlerinde gizlediklerini 
de açığa vurduklarım da bilmektedir. Gökte 
ve yerde [göze] görünmeyen hiçbir şey yoktur 
ki, [gerçekleri] açıklayan bir kitapta bulun
masın!

76-77. Bu Kuran, kuşkusuz, İsrailoğullan- 
na, üzerlerinde görüş ayrılığına düştükleri 
konuların bir çoğunu açıklığa kavuşturmak-
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tadır. 0, gerçekten de, inananlar için bir yol 
göstericidir ve bir sevgi [pınanjdır.

78. Rabbin, elbetteki onlar arasında hükmü
nü verecektir; çünkü O, çok güçlü olan, çok 
iyi bilendir.

79. O halde sen Allah’a güven; çünkü sen, 
apaçık bir gerçek üzere bulunmaktasın.

82. [Allah'ın çağnsını d uyamayanla
ra gelince]; Biz, onlarla ilgili söz ger
çekleşeceği zaman, kendilerine, yer
den, insanların, ayetlerimize kesin 
olarak inanmadıklarım söyleyecek 
olan bir “dabbe/yaratık” çıkaracağız.

83-84. Her ümmetin içinden ayetleri
mizi yalanlayanlardan bir grubu top
layacağımız gün, onlar toplu halde 
[yargı yerine] topluca sevkedilecek- 
lerdir. [Yargı yerine] geldiklerinde, 
Allah, [onlara]: “Siz, benim ayetleri
mi, anlayamadığınız halde, yine de 
yalanladınız mı? Yoksa, yaptığınız 
neydi?” diye soracaktır.

85. İşte yapmış oldukları zulümden 
dolayı [azaba uğrayacaklarına dair 
verilmiş olan] söz şimdi gerçekleşe
cektir. Artık onlar, [kendilerini sa
vunmak için] hiçbir şey konuşmaya
caklardır.

86. Onlar, Bizim, dinlenmeleri için 
geceyi [karanlık], [çalışmaları için de] 
gündüzü de aydınlık yaptığımızı gör
müyorlar mı? Bunda, kuşkusuz, 
inanan bir halk için alınacak ibretler 
vardır.

87. Sura üfürüleceği gün, Allah'ın 
dileyecekleri dışında, göklerde ve 
yerde bulunanlar, dehşetli bir kor
kuya kapılacaklar ve her biri boyun
ları bükük olarak O’nun huzuruna 
geleceklerdir.

80-81. Sen, ölülere duyuramazsm; sana ar
kalarım dönüp senden uzaklaştıkları bir sı
rada sağırlara da çağrını duyuramazsm. Sen, 
körleri, sapıklıklarından vazgeçilip doğru yo
la ulaştıramazsın. Gerçek şudur ki, sen, [çağ
rım] ancak ayetlerimize inanan ve kendilerini 
Bize teslim eden kimselere duyurabilirsin.

88. Sen, dağlan görür, yerlerinde 
durur sanırsın; oysa onlar, bulutla
rın geçişi gibi hareket ederler. Bu, 
her şeyi en mükemmel bir biçimde 
yapan Allah’ın sanatıdır. O, kuşku
suz, yapmakta olduklanmzdan çok 
iyi haberdar olandır.
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89. Kimler, [Allah'ın huzuruna] iyi
likle gelecek olurlarsa, [şunu çok iyi 
bilsinler ki[, onlara ondan daha iyisi 
verilecektir. Onlar, o günün korku
sundan da güvende olacaklardır.

90. [Rablerinin huzuruna] kötülükle 
gelecek olanlara gelince; onlar, yü
züstü ateşe atılacaklardır ve [onla
ra]: “Siz, ancak yaptıklarınızın karşı
lığını görmektesiniz" denilecektir.

91-92. [De ki]: “Bana, bu beldenin; 
onu mukaddes kılan ve her şey ken
disine ait olan Rabbine ibadet et
mem [O’nun için çalışmam] buyrul- 
muştur. Yine bana, kendini Allah’a 
teslim edenlerden olmam ve Kur’an’ı 
okumam buyrulmuştur." O halde ar
tık kim doğru yolu izlemeyi seçecek 
olursa, [şunu çok iyi bilsin W), o, 
onu kendi iyiliği için izlemektedir. 
Buna karşılık kim de doğru yoldan 
sapmayı [seçecek] olursa, [ona da] de 
ki: “Ben sadece bir uyarıcıyım!”

93. Ve yine de ki: “övgü Allah'ındır, 
O size ayetlerini gösterecektir. Siz de 
onlan tanıyacaksınız; [ancak size bir 
yaran olmayacaktır]." Rabbin, yap
makta olduklarınızdan habersiz de-

Sûre 28
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v u n u n  haberlerinden bir kısm ım sana ger
çek olarak anlatacağız.

ğildir.

28. KASAS SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

88 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

l. Tâ, Sin, Mim.

4. Kuşkusuz, Firavun, ülkede kendini ulula
mış, halkını çeşitli sınıflara ayırmıştı. O, on
lar içinden bir grubu, çocuklarım boğazla
m ak ve kadınlarını da [kötü emellerini ger
çekleştirmek amacıyla] sağ bırakm ak suretiy
le zayıflatmak istiyordu; çünkü o, gerçekten 
de bozguncu biriydi.

2. Bunlar, [gerçeği] açıklayan k ita
b ın  ayetleridir.

3. Biz, inanan bir halk[ın yararlanıp 
öğüt alması] için, Musa ile Fira-

5-6. Biz ise ülkede zayıflatılmak istenilenlere 
iyilikte bulunm ak, onlan önderler yapmak, 
onlan m irasçılar kılmak ve onlan yeryüzün
de güçlü kılmak. Firavun’a, Haman’a  ve or-
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dulanna korkmakta olduktan şeyleri göster
mek istiyorduk.

7. Biz, [Musa doğduğunda], annesine: “Onu 
[belli bir süre] emzir; başına bir şey gelmesin
den korktuğun zaman da onu ırmağa bırak, 
korkma, üzülme; çünkü Biz, sana onu geri 
göndereceğiz ve onu elçilerimizden biri yapa
cağız.” diye vahyetmiştik.

8. Nihayet Firavun ailesi, ileride kendilerine 
düşman olacak ve üzüntü kaynağı oluştura
cak olan o [çocuğu] bulup almışlardı. Fira
vun, Haman ve ordulan [böyle davranmakla] 
hata etmişlerdi.

9. Firavun'un hanımı: “Bana da sa
na  da göz aydınlığı [olacak bir ço
cuk]! Onu öldürmeyin! Belki bize bir 
yaran olur ya da onu evlat ediniriz.” 
demişti. Böylece onlar, lyanlış bir iş 
yaptıklarının] farkında değillerdi.

ıo-lı. Musa’nm annesi, [çocuğunun 
Firavun'un eline geçtiğini öğrenince] 
aklı başından gidivermişti; öyle ki, 
[sözümüze] olan inancım sürdürm e
si için kalbini güçlendirmemiş olsay
dık, az kalsın onun [oğlu olduğunu] 
açığa vuracaktı. Annesi Musa’nm  kız 
kardeşine: “Onu izle!” demişti. O da 
onlar farkına varm adan M usa’yı 
uzaktan gözetlemişti.

12. Biz, daha ilk günden itibaren, 
çocuğun sü t annelerinden emmesini 
engellemiştik. [Bu durum u öğrenen] 
kız kardeşi: “Size, onun bakımım si
zin için üstlenecek, ona içtenlikle ve 
şefkatle davranacak bir aile göstere
yim mi?” demişti.

13. İşte Biz, gözünün aydın olması, 
üzülmemesi ve Allah'ın sözünün ger
çek olduğunu bilmesi için onu anne
sine kavuşturm uştuk. Ancak onların 
çoğu yine de [bu gerçeği] bilmemek
tedirler.
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14. Biz, en güçlü çağma ulaşıp ol
gunlaştığında ona bilgelik ve ilim 
vermiştik. İşte Biz, iyi iş yapanları 
böylece ödüllendiririz.

15. Musa, sakinlerinin [evlerinde 
bulunmalarından dolayı] olup biten
lerden habersiz bulundukları bir sı
rada kente girmişti. Orada biri ken
di, diğeri ise düşman tarafından olan 
iki kişiyi birbirleriyle kavga ederler
ken görmüştü. Kendi tarafından 
olan, düşmanına karşı ondan yar
dım istemişti. Musa da ona bir yum
ruk indirmiş ve böylece onu öldür
müştü. O zaman o [kendi kendine]: 
“Bu şeytanın işidir; çünkü o, gerçek
ten de [inşam] doğru yoldan saptıran 
apaçık bir düşmandır." demişti.

16. Musa: “Ey Rabbim! Ben gerçek
ten de kendime yazık ettim. Beni ba
ğışla!” diyerek Rabbine yakarmıştı. 
Bunun üzerine Allah da onu bağışla
mıştı; çünkü O, çok bağışlayıcı, çok 
müşfik olandır.

17. O zaman Musa: “Ey Rabbim! 
Madem ki, beni yine nimetlendirdin, 
o halde ben de bir daha suçlulara 
asla arka çıkmayacağım!” diyerek 
sözlerini sürdürmüştü.

18-19. Musa, kentte, korku içinde 
etrafı gözetleyerek sabahlamıştı. 
[Kentte dolaştığı sırada] bir de ne 
görsün! Dün kendisinden yardım is
teyen, feryat ederek yine kendisin
den yardım istemesin mi? Musa ona: 
“Belli ki sen azgın birisin!” diyerek 
çıkışmıştı. Bununla birlikte Musa yi
ne de [ortak] düşmanlan olan adamı 
yakalamak istediği sırada, [yardım
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isteyen kendisini yakalayacağını sanarak 
ona]: “Ey Musa! Sen dün birinin canına kıy
dığın gibi şimdi de benim canıma mı kıymak 
istiyorsun? Sen ülkede illa da bir zorba ol
mak istiyorsun; çünkü sen, düzelten biri ol
mak istemiyorsun!” diyerek haykırmıştı.

20. Kentin öbür ucundan bir adam koşarak 
gelmiş ve [ona]: “Ey Musa! İleri gelenler, seni 
öldürmek için aralarında konuşuyorlar. 
[Kentten hemen] çık! Ben gerçekten de senin 
iyiliğini istiyorum.” demişti.

21. Musa, korku içinde etrafı gözetleyerek 
kentten çıkmıştı ve: “Ey Rabbim! Beni bu za
lim halktan kurtar!” diyerek yakarmıştı.
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24. Bunun üzerine Musa. Ihayvan- 
lanml onlar için sulayıvermiş ve son
ra  da gölge bir yere çekilip: “Ey Rab- 
bim! Bana bahşedeceğin hayra ge
reksinmem var!" diyerek [Rabbine] 
yakarmıştı.

25. O sırada o iki kızdan biri utana 
u tana yanına varmış ve [ona]: “Ba
bam, [hayvanlarımızı] sulamana kar
şılık ücret ödemek üzere seni yanına 
çağınyor.” demişti. Musa, yanma va
rıp ona başından geçenleri anlatın
ca, o da: “Korkma; çünkü artık o za
lim halktan kurtulmuş bulunuyor
sun.” demişti.
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22. O, Medyen’e doğru yöneldiğinde: “Uma
nın, Rabbim beni doğru yola ulaştırır.” de
mişti.

23. Musa, Medyen [kuyularına] vardığında, 
orada hayvanlan sulam akta olan bir çok in
san görmüştü. O nlann hem en yanı başında 
da [hayvanlannı] suya salm am ak için çabala
yan iki kızı da fark edivermişti. O, [onlara]: 
"Sorununuz nedir?” diye sorm uştu. Onlar 
da: “Biz, çobanlar [hayvanlannı sulayıp] çe
kilmedikçe, [onlann içine sokulup hayvanla- 
nmızı] sulayanlayız; çünkü [biz, güçsüzüz] ve 
babamız da çok yaşlı biridir.” diyerek karşılık 
vermişlerdi.

26. İki [kızdan] biri: “Babacığım! 
Onu ücretli olarak çalıştır; çünkü 
senin ücretli olarak çalıştıı acağmın 
en iyisi [onun gibi] güçlü ve güvenilir 
olandır.” demişti.

2 7 . [Aradan belli bir zaman geçtik
ten sonra, kızın babası, Musa’ya]: 
“Ben, bana sekiz yıl çalışman karşı
lığında seni şu iki kızımdan biriyle 
evlendirmek istiyorum. Eğer [çalış
ma süreni] on yıla tamamlayacak 
olursan, bu, senin [cömertliğinden] 
olur; çünkü ben sana güçlük çıkar
mak istemem. Aksine, Allah dilerse, 
benim, işlerimde doğru biri olduğu
mu göreceksin.” demişti.

28. Musa da: “Bu, benimle senin 
aranda bir meseledir. Bu yüzden 
hangi süreyi dolduracak olursam  
olayım, bana karşı husum et gösteril- 
memelidir. Allah da söylediklerimize 
tanıktır." diyerek karşılık vermişti.



29. Musa, süreyi doldurup da ailesi 
ile birlikte yola çıktığında, Tur’un ya
maçlarında bir ateş görmüş ve ailesi
ne: “Siz [burada] bekleyin. [Uzaklar
da] bir ateş gördüm. Umarım, [ora
dan] size [izleyeceğimiz yol hakkın
da] bir haber ya da [hiç değilse] ısın
manız için yanan bir odun parçası 
getiririm.” demişti.

30-32. O, oraya vardığında, o kutlu 
yerdeki vadinin sağ kıyısındaki [ya
nan] ağaçtan [kendisine]: “Ey Musa! 
Ben, kuşkusuz, alemlerin Rabbi olan 
Allah’ım. Asanı at!” diye seslenilmiş- 
ti. Musa, [asasım yere attığında], 
onun yılanmış gibi hareket ettiğini 
görünce, arkasına bakmadan dönüp 
kaçmıştı. [O zaman kendisine]: “Ey 
Musa! Dön, korkma: çünkü sen, gü
venlik içindesin. Elini koynuna sok 
ki, [cüzzam] hastası olmadığın halde, 
bembeyaz olarak çıksın! Korkudan 
açılan kollarını kendine çek. İşte 
bunlar, Firavun’a ve ileri gelenlerine 
[göstermen için] Rabbin tarafından 
[sana verilen] iki mucizedir: çünkü 
onlar, gerçekten de yoldan çıkmış bir 
halktırlar!" denilmişti.
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33-34. Bunun üzerine Musa: “Ey Rabbim! Ben 
onlardan birini öldürmüştüm. Bu yüzden be
ni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim 
Harun, benden daha iyi konuşur. Bu nedenle, 
onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak 
benimle birlikte gönder: çünkü onların beni 
yalanlamalarından korkuyorum.” demişti.

35. Allah da [ona]: “Biz, seni kardeşinle güç
lendireceğiz ve h er ikinize de öyle b ir güç ve
receğiz ki, size asla  ulaşam ayacaklar. İşte 
mucizelerimiz sayesinde siz ikiniz ve size 
uyanlar ü s tü n  geleceksiniz!” diyerek karşılık 
vermişti.
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36. M usa o n la ra  apaçık  mucizelerimizi geti
rince onlar: “Bu, u y d u ru lm u ş bir sihirden 
b a şk a  b ir  şey  değildir. Biz, önceki atalanm ız- 
dan  hiç böyle b ir  şey işitm em iştik .” dem işler
di.

37. M usa  [onlara]: “Rabbim , kendi katından  
kim in h idayet getirdiğini ve m u tlu  geleceğin 
kim e a it  o lacağını en iyi bilendir. Zalimler,

389

ğı pişirm ek üzere Ikerpiç ocağım] yak 
ve b an a  öyle bir kule yap ki, Mu
sa 'n ın  T ann ’sını göreyim! Ama ben 
her şeye rağm en yine de onun yalan
cı olduğunu sanıyorum!" demişti.

39. O ve askerleri, ülkede büyüklük 
taslam ışlar ve gerçekten de bize dön
meyeceklerini sanm ışlardı.

40-42. Biz de onu ve askerlerini ya
kalam ış ve onlan  denize atm ıştık. O 
halde sen, zalimlerin sonunun  nasıl 
olduğuna bir baksana! Böylece Biz. 
onlan, [size] [insanları bu  dünyada] 
ateşe çağıran önder [tipler olarak] 
su n m u ş bulunuyoruz. Ancak onlar, 
kıyamet günü hiçbir yardım görme
yeceklerdir; çünkü  Biz, on lan  bu 
dünyada iken lanete uğratm ıştık . Bu 
yüzden onlar, kıyam et gününde de 
iğrenç kim selerin arasında  yer a la 
caklardır.

4 3 . A ndolsun ki, Biz, ilk nesilleri
k u şk u su z , k u r tu lu ş a  a s la  u laşam ayacaklar- yoR e tük ten  sonra M usaV a, k i ta b l . 
dır." d iyerek  karşılık  verm işti. d û şü n ü p  _ğût a lm alan  lçin., in san .

3 8 . B u n u n  üzerine F iravun: “Ey ileri gelen- la ra  b ir ayd ın lanm a kaynağı, bir 
ler! B en, sizin  için kendim den  b aşk a  b ir  tan - doğru yol bilgisi ve b ir sevgi [pınanl 
n  tan ım ıyorum . Ey Ham an! Benim için balçı- o larak  vermiştik.
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44-45. [S ana  gelince, ey M uham 

m edi. sen . Biz, M usa 'ya  y asam ız ı b u 
y u ru rk en , [o k u tlu  vadin in) b a tı y a 
m a c ın d a  b u lu n m u y o rd u n  ve [on u n  
zam an ın d a  o lup  b iten le re  de] ta n ık  
değ ild in . A ncak  Biz. [san a  gelene 
dek] b ir  çok  nesil v a re tm iş tik . O n la 
r ın  d a  ü ze rle rin d en  u z u n  z am an  g eç
m işti. [Ey M uham m edi] S en , k e n d i
le rin e  ayetlerim iz i o k u m a k  üzere , 
M edyen h a lk ı a ra s ın d a  d a  o tu rm u ş  
değild in ; a m a  biz. [ayetlerim izi o k u 
m a la rı iç in  in s a n la ra ]  elçilerim izi s ü 
rek li g ö n d e riy o rd u k .

46-47. Biz [M usa’ya] ses lend iğ im izde  
d e  s e n  y ine , S in a  d a ğ ın ın  y a m a c ın d a  
d a  b u lu n m u y o rd u n . A n c ak  [Biz], s e 
n i  d e  sevg im izin  b ir  açılım ı o la rak , 
s e n d e n  ö n c e  k e n d ile r in e  h iç b ir  u y a - 
n c ı  g e lm ey en  b ir  h a lk ı u y a rm a n  iç in  
[gönderd ik ] k i, d ü ş ü n ü p  ö ğ ü t a ls ın 
lar! [Biz s e n i o n la ra ], a s l ın d a  b izza t 
k e n d i y a p t ık la r ın d a n  do lay ı [k ıyam et 
g ü n ü n d e ]  b a ş la n n a  g e lecek  fe lake ti 
[görecekleri] z am an : “E y  R abbim iz! 
K eşk e  S e n in  a y e tle r in e  u y m a m ız  ve 
b ö y lece  in a n a n la r d a n  o lm am ız  iç in  

b ize  b ir  elç i g ö n d e rsey d in !” d e m e m e 

le r i iç in  [gönderd ik ].

4 8 . A n c a k  o n la r ,  k e n d ile r in e  k a t ı 

m ız d a n  g e rç e k  g e ld iğ in d e : “K eşk e  

M u s a ’y a  v e rile n in  b e n z e r i  o n a  d a  v e 

r i l s e y d i!” d e m iş le r d i .  P e k i o n la r :  

“(T ev rat v e  K u r’an ] b irb ir le r in i  d e s 
te k le y e n  ik i s ih ird ir .  B u  y ü z d e n  b iz , 

o n la n n  h iç  b ir is in i  k a b u l  e tm iy o ru z .” 

d iy e re k  d a h a  ö n c e  M u s a ’y a  v e rile n i 

d e  in k a r  e tm e m iş le r  m iy d i?

m î  20. Sûre 28
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49. [Ey Muhammedi Onlara] de ki: “Eğer 
söyledikleriniz doğru ise, o halde, Allah ka
tından doğru yola bu iki kitaptan daha çok 
ulaştıran bir kitap getirin ki, ben de ona uya
yım!”
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50. M ad em  k i o n la r , [s e n in  m e y d a n  o k u r 
n a ) k a rş ıl ık  v e re m e m iş le rd ir , o h a ld e  [ ş u n u  
ç o k  iyi b il  ki], o n la r ,  a r z u la r ın a  u y m a k ta n  

b a ş k a  b i r  ş ey  y a p m a m a k ta d ır la r .  A llah ’ın  yol 
g ö s te rm e s i o lm a d a n  s a d e c e  k e n d i a r z u s u n a  

u y a n d a n  d a h a  s a p ık  k im  o la b ilir  k i . . .?  A ncafe 
g e rç e k  ş u d u r  k i, A llah , z a lim  b ir  h a lk ı asla 
d o ğ ru  y o la  u la ş t ırm a z !  i



391

i& .r . : \ z - i { \ < -  '■ > , w ; ~ - f

t e ?  0  \y t i g  ^

e S ' i v î ı İ A ' j VyVjV)

de] harcamalan, boş söz işittiklerin
de: “Bizim işlerimiz bize, sizin işleri
niz de sizedir. Size selam olsun! An
cak biz, bilmeyenlerle [birlikte ol
mak] istemiyoruz.” diyerek ondan 
uzaklaşmaları nedeniyledir ki, karşı
lıkları kendilerine iki kat verilecek 
olanlardır.

56. [Ey Muhammedi] Sen sevdiğini 
doğru yola ulaştıramazsın; ancak Al
lah, dilediğini doğru yola ulaştınr. O, 
doğru yola ulaşacak olanları en iyi 
bilendir.

57. Onlar: “Eğer biz seninle birlikte 
doğru yola uyacak olursak, yurdu
muzdan kovuluruz, demektedirler. 
Biz onları, her türlü ürünün, katı
mızdan bir nzık olmak üzere, topla
nıp getirileceği kutsal ve güvenli bir 
yere yerleştirmemiş miydik? Ancak 
onların çoğu [bu gerçeği] bilmemek-

51. Andolsun ki, Biz, düşünüp öğüt almala- tedirler.
n için yine de onlara sözümüzü ulaştumış M Bfc ve refah lçinde yaşa. 
bulunuyoruz. malarından dolayı şımarıp azgınlaş-

52-53. Kendilerine daha önce kitap verdikle- mış olan nice kent [halkını] yok et
limize gelince; onlar, ona da inanmaktadır- miştik. İşte yerleri! Kendilerinden 
lar. Onlar, kendilerine IKur’an ayetleri] okun- sonra oralarda çok az insan otura- 
duğunda: “Biz ona inandık; çünkü o, Rabbi- bilmiştir. İşte oralara mirasçı olan 
mizden bir gerçektir. Zaten biz, daha önce- Bizdik.
den de kendimizi Allah'a teslim etmiştik." m  ^  kend, lçlerlnden

^er'er' kendilerine ayetlerimizi okuyacak
54-55. İşte onlar; güçlüklere göğüs germeleri, olan bir elçiyi göndermedikçe, hiçbir 

kötülüğe iyilikle karşılık vermeleri, kendileri- kenti yok etmez. Biz, ancak halkı za- 
ne vermiş olduğumuz nzıktan [başkaları için lim olein kentleri yok etmişizdir.
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60. Size verilenler, dünya hayatının 
geçici nimetleri ve süsleridir. Allah 
katında olanlar ise daha hayırlı ve 
daha kalıcıdır. Hâlâ aklınızı kullan
mayacak mısınız?

61. O halde, kendisine, gerçekleşe
ceğini [kıyamet gününde mutlaka] 
göreceği güzel bir vaatte bulunduğu
muz kimse, kendisine sadece dünya 
hayatının geçici nimetlerini verdiği
miz ama kıyamet gününde de [azaba 
çekilmek üzere) huzurumuza getire
ceğimiz kimse gibi midir?

62-63. O gün Allah onlara seslene
rek: “Benim ortaklarım olduklarını 
iddia ettikleriniz nerededirler?" diye 
soracaktır. Haklarında [azap] hük
mü kesinleşmiş olacak olanlar ise: 
“Ey Rabbimiz! Bunlar, bizim azdır- 
dıklanmızdır. Kendimiz azdığımız gi
bi onları da azdırmıştık. Ama [onla
rın yapmış olduklarından] uzak ol
duğumuzu sana arz ederiz. Zaten 
onlar bize ibadet etmiyorlardı...” di
yerek karşılık vereceklerdir.

64. [O zaman onlara]: “[Allah'a koş
tuğunuz] ortaklarınızı çağınnl” deni
lecektir. Onlar, onlan çağıracaklar
dır. Ancak, onlar kendilerine karşılık 
vermeyeceklerdir. [İşte o zaman] aza
bın [kendilerini beklemekte olduğu
nu] göreceklerdir. Keşke onlar, doğ
ru  yolda olsalardı!

65-66. Yine o gün Allah onlara sesle
nerek: “Elçilere ne karşılık vermişti
niz?" diye soracaktır. O gün, kendile
rini savunm ak üzere akıllarına hiç
bir mazeret gelmeyecektir. Üstelik 
onlar, bu konuda birbirlerine de hiç
bir şey soramayacaklardır.

28
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67. Bununla birlikte tövbe eden, inanan ve 
yararlı iş yapan kimseye gelince; onun kurtu
luşa erecek olanlar arasında olması umulur.

68. Senin Rabbin. dilediğini yaratır ve seçer. 
Onların ise seçim haklan yoktur. Allah onla- 
nn, ortak koştuklanndan uzaktır ve yücele
rin yücesidir!

69. Senin Rabbin, onların, sinelerinin gizle
diklerini de açığa vurduklarım  da bilir.

70. O, kendinden başka hiçbir tann  olma
yan Allah’tır. Övgü, başında da sonunda da 
O’nundur. Hükümranlık da sadece Ö nün
dür. [Sonunda] O’na döndürüleceksiniz!
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71. De ki: “Söyleyin bana bakalım! Eğer Al
lah, geceyi kıyamet gününe dek uzatacak ol
sa, Allah’tan başka hangi tanrı size ışık geti
rebilir W...? Hâlâ (gerçeği] duymayacak mısı
nız?”

72. “Yine söyleyin bakalım! Eğer Allah, gün
düzü kıyamet gününe dek uzatacak olsa, si
ze içinde dinlendiğiniz geceyi Allah’tan başka 
hangi tanrı getirebilir ki...? Hâlâ (gerçeği) gör
meyecek misiniz?”

73. Allah, sevgisinin bir açılımı olarak, size, 
dinlenmeniz için geceyi, lütfundan (rızkınızı] 
a r a m a n ız  için de gündüzü yaratmışür. [O,

393

bütün bunlan] şükretmeniz için 
[gerçekleştirmiştir!.

74-75. 0  gün Allah onlara seslene
rek: “Benim ortaklarım olduklarını 
iddia ettikleriniz nerededirler?” diye 
soracaktır. [Ancak onlar yanıt ver
meyeceklerdir). Bunun üzerine Biz, 
her ümmetten bir tanık çağıracağız. 
[O zaman Bize ortak koşanlara da]: 
“(İddialarınızı kanıtlayacak] delilleri
nizi getirin!” diyeceğiz. İşte böylece 
onlar, gerçeğin Allah'a ait olduğunu 
anlayacaklardır ve [Allah’a ortak di
ye] uydurmuş oldukları da onları 
terk edecektir.

76-77. Karun, Musa’nın halkmdan- 
dı; ancak o, (sırf) Biz, ona sadece 
anahtarlarım bile taşımakta, güçlü 
bir topluluğun zorlanacağı hazineler 
verdiğimiz (için), kendini onlardan 
üstün görerek onlara karşı tavır al
mıştı. Bu durum karşısında halkı ise 
(ona): (Servetinden ötürü) böbürlen
me; çünkü Allah, böbürlenenleri 
sevmez! Allah'ın sana verdiklerinde 
ahiret yurdunu ara; ancak dünyada
ki nasibini de unutma! Allah sana 
nasıl iyilikte bulunduysa sen de 
(başkalarına] iyilikte bulun! Sakın 
ülkede bozgunculuk isteme: çünkü 
Allah bozguncuları sevmez!” demişti.
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78. Karun da [onlara]: "O [servet] 
bana bendeki bilgiden dolayı veril
miştir." diyerek karşılık vermişti. O, 
Allah’ın, kendinden önceki nesiller 
arasında ondan daha güçlü ve on
dan daha çok servet toplamış olan 
kimseleri yok etmiş olduğunu bilmi
yor mu? Ancak suçlulara suçlan so
rulmaz.

79. O, [günlerden bir gün], ihtişamı 
içinde halkının karşısına çıkmıştı. 
Dünya hayatını arzu edenler: “Keşke 
bizim de Karun’a  verilenin benzeri 
olsaydı! O, gerçekten de çok şanslı 
biri!" demişlerdi.

80. Kendilerine ilim verilmiş olanlar 
ise: “Yazıklar olsun size! İnanan ve 
yararlı iş yapan kimse nazannda Al
lah’m vereceği m ükafat daha hayırlı
dır. B ununla birlikte böyle bir nime
te ancak güçlüklere göğüs gerenler 
ulaşabilirler."

81. Sonunda onu da sarayını da ye
rin dibine geçirmiştik. Ancak, Allah’a 
karşı kendisine yardım edecek ava- 
nesi yoktu. Kendisi de kendine yar
dım edecek durum da değildi.
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mezlermiş!" diyerek haykırmaktan kendileri
ni alamamışlardı.

83. Ahiret yurduna gelince: Biz onu, ülkede, 
büyüklük taslamayı ve bozgunculuk çıkar
mayı arzu etmeyenlere vereceğiz: Çünkü ge
lecek, Allah bilincinde olanlarındır.

82. Daha dün onun yerinde olmayı 
arzu edenler: “Vah bize! Meğer Allah, 
yarattıklarından dilediğine bol, dile
diğine de az veriyormuş! Allah bize 
lütufta bulunmamış olsaydı bizi de 
yerin dibine geçirirdi. Vah vah! Me
ğer inkar edenler asla kurtuluşa ere-

84. Kimler, [Allah’ın huzuruna] iyilikle gele
cek olurlarsa, [şunu çok iyi bilsinler ki], ken
dilerine ondan daha iyisi verilecektir. Bunun
la birlikte, kimler kötülükle gelecek olurlarsa 
(onlar da şunu çok iyi bilsinler ki], kötülük 
işleyenler, ancak işledikleri kötülükler kadar 
ceza göreceklerdir.
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85. Kur’a n ’ı s a n a  farz kılan, elbette ki seni 
döneceğin yere döndürecektir. De ki: “Rab- 
bim, kim in doğru yola ulaştırdığım  ve kimin 
de apaçık  b ir sapıklık içinde bulunduğunu 
en iyi bilendir."

86-87. Sen, Rabbinin [insanlara duyduğu de
rini sevgisinin bir açılımından başka bir şey 
olmayan b u  kitabın  sana  verileceğini bilmi
yordun. O halde sakın inkar edenlere arka 
çıkma! Onlar, indirildikten sonra, seni Al
lah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar! [İnsanla
rı] Rabbine çağır ve sakın Allah’a  ortak ko- 
şan lardan  olma!

88. Allah ile birlikte başka tann ça
ğırma; çünkü Ondan başka tann 
yoktur. O’nun yüzünden başka her 
şey yok olacaktır. Hükümranlık [sa
dece) ona aittir ve [sonunda] O’na 
döndürüleceksiniz!

29. ANKEBÛT SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

69 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1. Elif, Lâm, Mîm.

2. İnsanlar, [sadece] “inandık." de
mekle, sınanmadan rahat bırakıla
caklarını mı sanmaktadırlar?

3. Andolsun ki, Biz, onlardan önce
kileri de sınamışızdır. Elbette ki, Al
lah, doğru olanları da yalancı olanla
rı da belirleyecektir.

4. Yoksa kötülükleri işleyenler, biz
den kaçabileceklerini mi sanm akta
dırlar? Ne kötü değerlendirmede bu 
lunuyorlar!

5. Her kim Allah’a kavuşmayı um u
yorsa [şunu çok iyi bilsin ki], Allah'ın 
belirlemiş olduğu o vakit, kesinlikle 
gelecektir; çünkü O, çok iyi işiten, 
çok iyi bilendir.

6. Her kim [Allah yolunda] cihat 
edecek olursa, [bilsin ki], o, ]aslmda] 
kendisi için cihat etmektedir; çünkü 
Allah'm alemlerde olan [hiçbir şeye] 
gereksinmesi yoktur.
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7. İnananlara ve iyi işler yapanlara 
gelince; Biz onlann kötülüklerini ör
teceğiz ve onları yapmış oldukları iş
lerin en güzeline göre ödüllendirece
ğiz.

8. Biz, insana, anne ve babasma iyi 
davranmasını emretmişizdir. Bu
nunla birlikte onlar, seni, hakkında 
hiçbir bilgin olmayan şeyi, Bana or
tak koşman için zorlayacak olurlar
sa, sakın onlara uyma; çünkü dönü
şünüz Bana olacaktır. Ben de (o za
man) size yapmış olduklarınızı haber 
vereceğim.

9. İnananlara ve iyi işler yapanlara 
gelince; Biz onlan, mutlaka “iyiler" 
araşma sokacağız.

10. İnsanlar arasında: “Allah’a inan
dık.” diyenler vardır. Ancak, onlar, 
Allah uğrunda bir sıkıntıya uğraya
cak olsalar, insanlardan görmüş ol- 
duklan baskıyı ve işkenceyi Allah'ın 
azabı gibi tutarlar. Bununla birlikte, 
[inananlara) Allah katından bir yar
dım gelecek olsa, o zaman onlar ke
sinlikle: “Biz de sizinle beraberdik.” 
derler. Allah, insanların kalplerinde 
olanları en iyi bilen değil midir?

11. Andolsun ki, Allah, [kendisine 
gönülden] inananları da iki yüzlüleri 
de bilmektedir.

12. İnkar edenler, günahlarım hiç
bir şekilde yüklenmeyecekleri halde 
yine de inananlara: “Bizim yolumuza

Ankebüt Sûresi, Cüz 20, Sûrc 2q
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uyun ki, biz de sizin günahlannızı yüklene
lim!” demektedirler. Gerçek şudur ki, onlar, 
kesinlikle yalan söylemektedirler.

13. Andolsun ki, onlar, kendi yüklerini ve 
kendi yükleriyle birlikte başka yükleri de 
yükleneceklerdir. Andolsun ki, onlar, kıya
met gününde uydurdukları şeylerden dolayı 
mutlaka sorguya çekileceklerdir.

14-15. Andolsun ki. Biz, Nuh’u halkına gön
dermiştik. O, onlann arasında dokuz yüz elli 
yıl kalmıştı. Sonunda, tufan, zulümlerini 
sürdürdükleri bir sırada kendilerini ansızın 
yakalayıvermişti. Ancak Biz, onu ve gemide
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bulunanlan kurtaımış ve bu (olayı] insanlar 
için bir ibret vesilesi yapmıştık.

16-17. (Biz İbrahim’i de elçi olarak gönder
miştik]. Hani o, halkına: “Allah’a ibadet edin 
[O’nun için çalışın] ve (daima] O’nun bilincin
de olun! Eğer biliyorsanız, bu sizin için daha 
hayırlıdır. Siz, Allah dışında, birtakım putla
ra ibadet ediyorsunuz ve böylece (Allah’a] ifti
rada bulunmuş oluyorsunuz. Allah dışında 
ibadet ettiklerinize gelince: onlar, size nzık 
veremezler. O halde nzkı Allah katında ara-

397

yın ve O’na şükredin; çünkü siz, [so
nunda] O’na döndürüleceksiniz!"

18. “Eğer [beni] yalanlayacak olur
sanız [şunu çok iyi bilin ki], sizden 
önceki ümmetler de [elçilerini] yalan
lamışlardı. Elçiye düşen, [çağrışım] 
açık bir şekilde bildirmektir.”

19. Onlar, Allah’ın yaratmayı nasıl 
başlattığım ve sonra da onu nasıl 
sürdürdüğünü görmüyorlar mı? Bu, 
kuşkusuz Allah için çok kolaydır.

20. De ki: “Yeryüzünde dolaşın ve 
O’nun  yaratmaya nasıl başladığım 
görün! Sonra Allah, son yaratm ayı 
da yaratacaktır; çünkü Allah, her şe 
ye gücü yetendir.”

21-22. O, dilediğine azap eder, dile
diğine de sevgisini gösterir. [Sonun
da] O’na  döndürüleceksiniz! Siz ne 
yerde ne de gökte [Allah’ı hiçbir za
man] aciz bırakamazsınız. Sizin, Al
lah dışında ne bir dostunuz ne de 
yardımcınız vardır.

23. Ayetlerimi ve Benimle104 kavuş
mayı inkar edenlere gelince; onlar, 
Benim sevgimden ümitlerini kesmiş 
olanlardır. Onlar, kendilerini çok acı 
veren bir azabm beklediği kimselerdir.

104 Üslûp bütünlüğünü sağlamak İçin, ayetin başım son kısmına göre çevirmeyi yeğledik.
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24. Halkının [İbrahim’e] yanıtı: 
“Onu öldürelim ya da yakalım!” de
mekten ibaret olmuştu.105 Ancak Al
lah onu ateşten kurtarmıştı. Bunda, 
kuşkusuz, inanan bir halk için alı
nacak dersler vardır.

25. [O zaman İbrahim onlaral: “Siz, 
dünya hayatında birbirinizi sevmek 
üzere birtakım putlar edinmiş bulu
nuyorsunuz; ancak siz, kıyamet gü
nünde bir birinizi tanımamazlıktan 
gelecek ve [hatta] birbirinize lanet 
yağdıracaksınız: Çünkü varacağınız 
yer ateş olacaktır. [Orada sizi koru
yacak) yardımcılarınız da olmaya
caktır.”

26. Bunun üzerine Lut ona inan
mıştı. O da: “Ben Rabbimin [bana 
gitmemi emrettiği yere] hicret ediyo
rum. O gerçekten de çok güçlü, çok 
bilge olandır.” demişti.

27. Biz ona, İshak’ı ve Yakub’u bah
şetmiş ve peygamberliği ve kitabı 
onun soyundan gelenler arasında 
sürdürm üştük. Ona dünyada karşı
lığım vermiştik. O, kuşkusuz, ahiret- 
te de iyiler arasında yer alacaktır.

28-29. [Biz] Lut’u da [elçi olarak 
göndermiştik]. Hani o halkına: 
“Dünyada, sizden önce hiç kimsenin 
işlememiş olduğu iğrençliği işliyor
sunuz. Gerçekten de siz, kadınlan
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bırakıp da erkeklerle cinsel ilişkiye mi giri
yorsunuz ve böylece [doğal üreme] yolunu106 
mu kesiyorsunuz? Siz, bu iğrençliği, hem 
toplantılannızda [herkesin gözü önünde] mi 
yapıyorsunuz?” diyerek çıkışmıştı. Halkının 
[ona] yanıtı ise: “Eğer söylediklerin doğru 
ise, bize Allah’ın azabını getir!” demekten 
ibaret olmuştu.

30. O zaman o: “Ey Rabbim! Bu bozguncu 
halka karşı bana yandım et!” demişti.

105 Ayetin bu kısmını da üslûp özelliğinden dolayı “biz"li olarak çevirdik.
106 Genelde çevirilerde, ayetin bu kısmı bağlam göz önünde bulundurulmadan, çevrilmektedir: “Siz, ille de 

erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılannızda edepsizlikler yapacak mısmızF
İ
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için elinden hiçbir şey gelmediği için 
çok derin bir üzüntüye kapılmıştı. 
Bunun üzerine onlar [ona]: “Korkma, 
üzülme; çünkü biz, eşin dışmda, se
ni ve aileni kurtaracağız. O, geride 
kalanlar arasında olacaktır! Biz, bu 
kentin halkı üzerine, yoldan çıkm a
larından dolayı, gökten korkunç bir 
azap indireceğiz!” demişlerdi.

35. [Böylece Biz, o halkı yok etm iş
tik). Andolsun ki, Biz, akimı ku llana
cak olan bir halk için, orada apaçık 
bir delil bırakmışızdır.

36. Medyen’e de kardeşleri Şuayb’i 
[elçi olarak göndermiştik). Hani o; 
“Ey halkım! Allah’a ibadet edin 
[O’nun  için çalışın), ahiret günü n ü  
gözleyin ve ülkede bozgunculuk ya
parak karışıklık çıkarmayın!” dem iş
ti.

31. Elçilerimiz İbrahim’e [Ishak’m doğacağı) 3? 0nlar ise onu yalanlamışlardı,
müjdesini getirdiklerinde [yine ona): “Biz, bu Bunun üzerine çok geçmeden şid_ 
kentin halkım, yok edeceğiz; çünkü onlar, detli bir sarsmtl onları ansızın yaka- 
zulmetmektedirler. demişlerdi. layıvermişti; öyle ki, kendi evlerinde
32. Ancak o: “Ama orada Lut var!” diye hay- diz üstü cansız kalakalmalardı,

kırdığında, onlar: “Biz orada kimlerin bulun- ^  Biz oturduklan yerlerin [kalmü_ 
duklannı en iyi bileniz. Elbette ki Biz, eşi dı- lanndan da, kolayca anlayacağınız 
şmda, onu ve ailesini kurtaracağız; çünkü o, üzere Ad ye Semud halklannı da 
geride kalanlar arasında olacaktır!” diyerek (yok etmişük]: çünkü şeytan onlara, 
karşılık vermişlerdi. yaptıkları işleri güzel göstermiş ve
33-34. Elçilerimiz Lut’a geldiklerinde, [halkı- böylece onları, gerçeği kavrama yete

nin onlara karşı da iğrenç davranışlarda bu- neğine sahip olmalarına rağmen yine 
Ilınacaklarını hissedince), onlan korumak de doğru yoldan çıkarmıştı.
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39. Karun’u, Firavun’u ve Haman’ı 
da [yok etmiştik]. Andolsun ki, Musa 
onlara apaçık mucizeler getirmişti. 
Ancak onlar, elimizden kurtulama
yacakları halde, yine de ülkede bü
yüklük taslamışlardı.

40. Biz o halklardan her birini ken
di günahından ötürü cezalandırmış
tık. Onlar arasında; üzerlerine taş 
fırtınaları gönderdiklerimiz, kendile
rini korkunç sesin yakaladıkları, ye
rin dibine geçirdiklerimiz ve suda 
boğduklanmız bulunuyordu. Aslın
da onlara zulmeden Allah değildi; 
ama onlar kendi kendilerine zulme
diyorlardı.

41. Allah dışında dost edinenlerin 
durumu, kendisine bir yuva yapan 
örümceğin durumuna benzer; oysa 
yuvalar içinde en dayanıksız olanı, 
örümceğin yuvasıdır. Keşke bilseler
di!

20 . Sûre 29

y ' J - *  j  1

42. Allah, onlann kendi dışında çağırdıklan- 
m, elbetteki bilmektedir; çünkü O, çok güçlü, 
çok bilge olandır.

43. Biz, bu örnekleri insanlar için getiriyo
ruz; bununla birlikte onları ancak bilenler 
düşünüp anlayabilirler.

44. Allah, gökleri ve yeri gerçek [bir plana! 
uygun olarak yaratmıştır. Bunda, kuşkusuz 
inananlar için alınacak bir ders vardır.

45. Sana kitaptan vahyolunanı oku ve na
mazı kıl; çünkü namaz, [insanı} hayasızlıktan 
ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak ise en 
büyük [ibadettir]. Allah, yapmakta oldukları- 
nızı bilmektedir.
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46. İçlerinden zulmedenler dışmda, Kitap 
ehli ile en güzel bir biçimde tartışın ve [onla
ra]: “Biz, bize indirilene de size indirilene de 
inanıyoruz. Bizim tanrımız da sizin tanrınız 
da aynıdır. Biz kendimizi O’na teslim etmişiz
dir," deyin!

47. İşte Biz, sana kitabı böylece indirmiş bu
lunuyoruz. Kendilerine kitabı verdiklerimiz 
ona inanmaktadırlar. Şunlardan da ona ina
nanlar vardır. Bizim ayetlerimizi ancak inkar 
edenler bile bile inkar ederler.

48. Sen bu [vahyin gelmesinden] önce her
hangi bir [İlahî] kitap okumuş ya da onu elin

le yazmış değildin. Öyle olsaydı, [se
nin çağrını] geçersiz kılmaya çalışan
lar, kuşkuya düşerlerdi.

49. Hayır, o [Kur’an], kendilerine 
ilim verilenlerin sinelerinde [kolayca 
yer eden] apaçık ayetlerden [oluş
maktadır]. Bu yüzden ayetlerimizi 
ancak zalim olanlar bile bile inkar 
ederler.

50. Onlar: “Ona da Rabbinden m u
cizeler indirilse ya!" demektedirler. 
De ki: “Mucizeler [göstermek] Al
lah'ın iradesine bağlıdır. Bana gelin
ce, ben sadece apaçık bir uyarıcı
yım.”

51. Kendilerine okunmakta olan ki
tabı sana indirmemiz, onlara yetmi
yor mu? Oysa, onda, kuşkusuz, ina
nan bir halk için sevgimizin bir açılı
mı ve bir öğüt vardır.

52. De ki: “Benimle sizin aranızda 
tanık olarak Allah yeter; çünkü O, 
göklerde ve yerde olanları bilir.” An
cak bütün bunlara rağmen yine de 
batıla inananlara ve Allah’ı inkar 
edenlere gelince; onlar, kaybecek 
olanlardır.
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53. Onlar, senden azabı çabucak ge
tirmeni istemektedirler. Eğer önce
den belirlenmiş olan bir süre olma
saydı, elbetteki azap onlara gelirdi. 
Bununla birlikte o, onlar farkında ol
madıkları bir sırada, ansızın gelive- 
recektir.

54-55. Dernek ki onlar, senden azabı 
çabucak getirmeni isteyerek [sana 
meydan okumaktadırlar]. Ancak 
kuşkulan olmasm ki, cehennem in
kar edenleri çepeçevre kuşatacaktır. 
İşte o gün, azap onlan, hem üstlerin
den hem de ayaklarının altından sa
racaktır ve o zaman Allah onlara: 
“Yapmış olduklarınızın karşılığını ta
dın!" diyecektir.

56. Ey inanan kullanm! Benim yer- 
yüzüm gerçekten de geniştir. O hal
de Bana ibadet edin [Benim için ça
lışın]!

57-59. Her canlı, ölümü tadacaktır. 
Sonra da Bize döndürüleceksiniz! 
[İşte o zaman] Biz, andolsun ki, ina
nanları ve iyi işler yapanları, cennet
te, altlarından ırmaklar akan köşkle
re, içlerinde sürekli kalmak üzere 
yerleştireceğiz. Güçlüklere göğüs ge
rerek ve Rablerine güvenerek çalı
şanların ödülü ne güzeldir!

60. Nice canlı vardır ki, rızkım [sağ
lama sorumluluğu] taşımaz! Onlara 
da size de rızkı sağlayan Allah’tır; 
çünkü O, çok iyi işiten, çok iyi bilen
dir.

61. Andolsun ki, sen, onlara: “Gök
leri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı hiz
mete sunan kimdir?" diye soracak 
olsan, onlar kesinlikle: “Allah’tır." di
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ye karşılık vereceklerdir. O halde, onlar, na
sıl oluyor da [gerçekten] uzaklaşabiliyorlar!

62. Allah, kullarından dilediğine nzkı bol ve
rir, dilediğine de kısar; çünkü Allah, her şeyi 
çok iyi bilendir.

63. Andolsun ki, sen onlara: “Gökten yağ
muru indiren ve onunla, ölmüş olan toprağa 
yeniden hayat veren kimdir?” diye soracak 
olsan, onlar, kesinlikle: “Allah’tır.” diye karşı
lık vereceklerdir. De ki: “[Madem ki, durum 
böyledir], o halde övgü [sadece] Allah'ındır. 
Buna rağmen onların çoğu yine de akıllannı 
kullanmazlar.
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64. Bu dünya hayatı, bir eğlence ve oyundan 
başka bir şey değildir. Ahiret yurduna gelin
ce; işte gerçek yaşam odur. Keşke bilselerdi!
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67. Onlar, çevrelerindeki insanlar 
sürekli saldırılara uğrarlarken. Bi
zim, (yurtlan olan Mekke’yi] kutsal 
ve güvenli kıldığımızı görmüyorlar 
mı? Onlar hâlâ batıla mı inanacaklar 
ve böylece Allah’ın nimetine nankör
lük mü edecekler?

68. Allah’a karşı yalan uydurandan 
ya da kendine geldiğinde gerçeği ya
lanlayandan daha zalim kim olabilir 
ki...? Cehennemde inkar edenlere 
yer mi yok?

69. Bununla birlikte bizim uğru
muzda cihat edenlere gelince; andol- 
sun ki, Biz, onları kesinlikle yolları
mıza ulaştıracağız: Çünkü Allah, iyi
lik yapanlarla birliktedir.

30. RÛM SÛRESİ
[Mekke’de inmiştir ve 

60 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

65. Onlar, gemiye bindiklerinde [ve kendile
rini tehlikede gördüklerinde], içten gelen bir 
inançla Allah’a yalvarıp yakarırlar. Ancak Al
lah onlan kurtarıp sağ salim karaya çıkarttı
ğında da, bir de ne göresin! Yine Allah’a ortak 
koşmasınlar mı!

66. Onlar, kendilerine verdiğimiz nimetlere 
karşı nankörlük etsinler ve böylece bir süre 
daha sefa sürsünler bakalım! Ama yakında 
(gerçeği] öğrenecekler!

1. Elif, Lâm, Mim.

2-6. Rumlar, yakın bir yerde yenildi
ler. Ancak onlar, bu yenilgilerine 
rağmen, yine de birkaç yıl içinde, ye
neceklerdir; çünkü buyruk, başında 
da sonunda da Allah’ındır. İnanan
lar, o gün, Allah'ın vereceği zaferden 
dolayı sevineceklerdir. Allah, diledi
ğini muzaffer kılar; çünkü O, çok 
güçlü, çok müşfik olandır! (Bu zafer]
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Allah’ın sözünden dolayıdır; çünkü 
Allah, sözünden dönmez. Bununla 
birlikte insanların çoğu yine de [bu 
gerçeği] bilmemektedirler!

7. Onlar, dünya hayatmın görünen 
yanını bilirler. Ahiretten ise tama
men habersizlerdir.

8. Onlar, kendi kendilerine, Al
lah’ın, gökleri, yeri ve her ikisi ara
sında bulunanları ancak gerçek bir 
plana uygun olarak ve belli bir süre
ye dek yarattığını hiç düşünmüyor
lar mı? Bununla birlikte insanların 
çoğu, Rablerine kavuşacaklarını in
kar etmektedirler.

9. Onlar, kendilerinden öncekilerin 
sonlarının ne olduğunu görmek için 
yer yüzünde hiç dolaşmadılar mı? 
Onlar, kendilerinden daha güçlüy- 
düler; toprağı işlemişler ve onu ken
dilerinden daha çok imar etmişlerdi. 
Elçileri onlara da apaçık deliller ge
tirmişlerdi. [Ancak onlar, onları in
kar etmişler ve bu yüzden de yok ol
muşlardı.] Allah onlara zulmetme- 
mişti; ancak onlar kendi kendilerine 
zulmetmişlerdi.

10. Sonra, kötülük işleyenlerin so
nu. Allah'ın ayetlerini yalanlamış ve 
onlarla alay etmiş oldukları için, çok 
daha kötü olmuştu.

Rûm Sûresi. Cüz 21, Sûre 3,
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11, Allah, yaratmayı başlatır ve sonra da 
onu sürdürür. Sonunda O’na döndürülecek
siniz!

12-13. Kıyametin kopacağı gün, suçlular, 
umutsuzluğa düşeceklerdir; çünkü onlann 
[Allah'a koştukları] ortaklarından şefaatçileri 
olmayacaktır. Hatta onlar, ortaklarını bile in
kar edeceklerdir.

14-15. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün, 
[inananlar ile inanmayanlar! birbirlerinden 
ayrılacaklardır. İnananlara ve iyi işler yapan
lara gelince; onlar, cennette neşe ve mutlu
luk içinde bulunacaklardır.
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16. inkar edenlere, ayetlerimizi ve ahirett 
(Bizimle] buluşacaklarını yalanlayanlara ge 
linçe; onlar, azapla yüz yüze bırakılacal 
olanlardır.

17-ıs. O halde, siz, akşama ulaştığınızda ve 
sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı teşbih edin! 
övgü, göklerde ve yerde O’nundur. Gündü
zün sonunda ve öğleye ulaştığınızda [O’nu 
teşbih edin!]

19. O, ölü olandan diriyi, diri olandan da 
ölüyü çıkarır, ölmüş olan toprağa da yeniden 
hayat verir. İşte siz de [ölümden sonra tekrar 
hayata] aynı şekilde çıkarılacaksınız!
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20. Sizi topraktan yaratması, O’nun 
[varlığının] delillerindendir. Sonra da 
siz [her tarafa] yayılan insanlar olu
verdiniz!

2 1. Kendilerinde huzur bulmanız 
için, kendi türünüzden eşler yarat
ması ve böylece aranızda derin bir 
sevgi ve şefkat varetmesi de O’nun 
(varlığının] delillerindendir. Bunda, 
kuşkusuz, düşünen bir halk için çı
karılması gereken dersler vardır.

22. Aynı şekilde, gökleri ve yeri ya
ratması, dillerinizin ve renklerinizin 
değişik olması da O’nun [varlığının] 
delillerindendir. Bunda, kuşkusuz, 
bilenler için alınacak dersler vardır.

23. Geceleyin ya da gündüzün uyu
manız da O'nun lütfundan [nasibini
zi] aramanız da yine O’nun [varlığı
nın] delillerindendir. Bunda, kuşku
suz, [gerçeğe] kulak veren bir halk 
için çıkarılacak dersler vardır.

24. Size, şimşeği, korku ve umut 
[kaynağı] olarak göstermesi, gökten 
yağmur indirip onunla ölmüş olan 
toprağa yeniden hayat vermesi de 
O’nun [varlığının] delillerindendir. 
Bunda, kuşkusuz, aklını kullanan 
bir halk için çıkarılacak dersler var
dır!
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25-26. Göğün ve yerin O’nun buyru
ğu ile durması da O’nun [varlığının] 
delillerindendir. Sonra O, sizi [yattı
ğınız] yerden bir çağırmaya görsün, o 
zaman hepiniz derhal [kabirleriniz
den] çıkarılacaksınız! Çünkü gökler
de ve yerde olanlar O’nundur. Hepsi 
O’na boyun eğmektedir.

27. Yaratmayı başlatan ve sonra da 
onu sürdüren O’dur. Bu, O’nun için 
çok kolaydır; çünkü göklerde ve yer
de [tecelli eden] yüce ve eşsiz sıfatlar 
O’nundur. O, gerçekten de çok güç
lü, çok bilge olandır.

28. Allah, size kendinizden şöyle bir 
örnek sunmaktadır: “Sizin, köleleri
niz arasında, size verdiğimiz nzıklar
da, sizinle eşit haklara sahip olan ve 
bu yüzden de birbirinizden çekindi
ğiniz gibi kendilerinden de çekindiği
niz, ortaklarınız var mıdır? İşte Biz, 
aklım kullanan bir halk için ayetleri
mizi böylece açıklamaktayız.

29. Ancak, zulmedenler, bilgisizce 
kendi arzularına uymaktadırlar. Al
lah’ın saptırdıklarım kim doğru yola 
ulaştırabilir ki...? Onların hiçbir yar
dımcısı da yoktur.
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30. Sen, yüzünü, batıl olan her türlü inancı 
reddederek, kararlı bir biçimde dine, Allah ın 
insanları kendisine göre yarattığı doğaya, yö
nelt; çünkü Allah’ın yarattığı doğada hiçbir 
değişiklik yoktur. İşte gerçek din, insanların 
çoğu bilmese de, budur.

31-32. Sadece O’na yönelerek O’nun bilincin
de olun, namazı kılın; ancak O’na ortak ko- 
şanlardan, inançlarındaki birlikteliği bozan 
ve böylece gruplara ayrılan kimselerden ol
mayın! Her grup, kendi [görüşünden] dolayı 
mutlu bulunmaktadır.
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33-34. İnsanlar, başlan dara düştüğünde,
[kendilerine yardım etmesi için] Rablerine yö
nelerek O’na yalvanrlar. Sonra Allah, onlara 
katmdan sevgisinin açılımı olan nimet ve bol
luk tattırınca da bir de ne göresiniz, içlerin
den bir grup yine Rablerine ortak koşmasın
lar mı..! Kendilerine verdiklerimize nankör
lük etsinler bakalım! Haydi geçici dünya ha
yatının tadım çıkarın bakalım107! Ama yakın
da (gerçeği] anlayacaklar!

35. Yoksa Biz, onlara, Allah’a ortak koşma
larını söyleyen ilahi bir belge mi indirdik?

36. Biz, insanlara sevgimizin açılımı 
olan bir nimet ve bolluk tattırdığı
mızda, onlar, ondan dolayı sevinir
ler. Bununla birlikte, onlar, yaptıkla
rından dolayı başlarına bir kötülük 
gelmeye görsün, hemen ümitsizliğe 
kapılıverirler!

37. Onlar, Allah’ın, rızkı dilediğine 
genişlettiğini, dilediğine de daralttı
ğını görmüyorlar mı? Bunda, kuşku
suz, inanan bir halk için çıkarılacak 
dersler vardır!

38. O halde sen, akrabaya, yoksula, 
yolda kalmışa hakkını ver! Bu, Al
lah’ın hoşnutluğunu kazanmak iste
yenler için daha hayırlıdır. İşte on
lar, kurtuluşa erecek olanlardır.

39. İnsanların mallarından artış sağ
lamak üzere10* faiz olarak verdiklerini
ze gelince; (şunu çok iyi bilin ki], on
lar, Allah katında artmazlar. Bunun
la birlikte Allah’ın hoşnutluğunu ka
zanmak üzere zekat olarak verdikleri
nize gelince, (şunu çok iyi bilin ki, on
lar, Allah katında artarlar]. İşte böyle 
davrananlar, [mallarını ve sevapları
nı! kat kat arttıracak olanlardır!

40. Allah, sizi yaratan, sonra nzıklan- 
dıran, sonra öldüren ve sonra da diril
tecek olandır. O’na koştuğunuz ortak
larınız arasında, bunlardan herhangi 
birisini yapabilecek olan var mıdır? O, 
onların ortak koşmakta oldukların
dan uzaktır, yücelerin yücesidir!

41. Karada ve denizdeki bozulma, 
insanların kendi elleriyle yapmış ol
duklarından dolayı, ortaya çıkmıştır. 
İşte Biz, (bir daha aynı hatalara] 
dönme(mej109leri için, onlara, yapmış 
olduklarından bir kısmının (acı so
nuçlarını] tattıracağız!

W? Bfe. burada anlam bütünlüğünü sağlamak üzere. İbn Mes’ûd’un kıratini esas almış bulunmaktayız.
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42. De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın 
ve daha öncekilerin sonlarının nasıl 
olduğunu görün!” Onların çoğu Al
lah'a ortak koşarlardı.

43-45. Sen, Allah katından, dönüşü 
olmayacak olan bir gün gelmeden 
önce yüzünü gerçek dine yönelt. O 
gün insanlar birbirlerinden ayrıla
caklardır. Şu halde kim[ler] inkar et
miş isefler], inkarlarının sorumlu
luklarım taşıyacaklardır. Kimler iyi 
iş yapmış iseler, kendileri için hazır
lık yapmış olacaklardır; çünkü Al
lah, inananları ve iyi işler yapanları 
lütfundan ödüllendirecektir.

46. Size, sevgisinin açılımı olan yağ
m ur nimetini tattırm ak ve yine [de
nizde del lütfundan (nasibinizi) ara
manız ve böylece [O’na] şükretmeniz 
için buyruğuyla gemilerin yüzmesini 
[sağlamak] üzere rüzgarları müjdeci 
olarak göndermesi, O’nun  [varlığı
nın] delillerindendir.

47. Andolsun ki, Biz, senden önce 
de kendi halklarına elçiler gönder
miştik. Onlar, onlara apaçık mucize
ler getirmişlerdi. [Ancak onlar, onla
rı yalanlamışlardı]. B unun üzerine 
Biz, suç işleyenlerden öc almıştık; 
çünkü  inananlara yardım  etmek, 
üzerimize bir hak olmuştu.

48-49. Rüzgarları göndermek sure
tiyle bulutlan harekete geçiren, onla- 
n  gökte dilediği gibi yayan ve yoğun
laştıran O’dur. Böylece sen, onların
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arasından yağm urun çıktığını görürsün. Onu 
kullanndan dilediklerinin üzerine yağdırdı
ğında, onlar, derhal seviniverirler. Oysa onlar, 
üzerlerine yağm ur yağdınlm adan önce bü tün  
um utlannı yitirmiş bulunuyorlardı.

50. O halde sen, Allah’ın sevgisinin izlerine 
b ir baksana! O, ölmüş olan toprağa nasıl ye
niden hayat veriyor! İşte ölüye tekrar hayat 
verecek olein da aynı Allah’tır; çünkü  O, her 
şeye gücü yetendir.

106 Biz. burada da anlam bütünlüğünün daha iyi sağlandığını düşündüğümüz için, çeviride NâlT ile 
Yalcûb'un kıraatini esas almış bulunmaktayız.

109 Biz. söz konusu ayeti çevre kirliliği bağlamında çevirmeyi yeğledik. Bununla birlikte ayeti sosyal yaşam
daki bozulma anlamında da çevirmek olasıdır. Bu durumda ayeti şu  şekilde çeviriyoruz: Karada ve de
nizde bozulma, insanların kendi elleriyle yapmış olduklarından dolayı, ortaya çıkmıştır. İşte Biz, (doğru 
yola) dönmeleri için, onlara, yapmış olduklarından bir kısmının (acı sonuçlarım) tattıracağız!
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d a n  y in e  g ü ç s ü z lü k  v e  y a ş l ı l ık  v e r e n  
A lla h ’tır . O, d ile d iğ in i y a r a t ı r ;  ç ü n k ü  
O , ç o k  iyi b i le n , ç o k  g ü ç lü  o la n d ır .

55. K ıy a m e t k o p tu ğ u  g ü n ,  s u ç lu la r ,  
(d ü n y a d a ]  b i r  s a a t t e n  fa z la  k a lm a 
d ık la r ın a  d a i r  y e m in  e d e c e k le rd ir .  
O n la r ,  [d ü n y a d a ]  d a  k e n d i le r in i  b ö y - 
lece  a ld a tıy o r la rd ı .

56. K e n d ile r in e  il im  v e  im a n  v e r i le n 
le r  [on la ra ]: “A n d o ls u n  k i, s iz , A l
l a h ’ın  k i ta b ın a  g ö re , y e n id e n  d ir ilm e  
g ü n ü n e  k a d a r  k a ld ın ız . İ ş te  b u g ü n ,  
y e n id e n  d ir ilm e  g ü n ü d ü r .  A n c a k  s iz  
[d ü n y a d a  ik e n  o n u ]  t a n ım ıy o r d u 
n u z !” d iy e c e k le rd ir.

57. O  g ü n , z u lm e d e n le re , ile r i s ü r e 
c ek le ri g e rek çe le ri h iç b ir  y a r a r  s a ğ la 
m a y a c a k tır . O n la r ın , h a ta la r ın ı  d ü 
ze ltm e k  ü z e re  iş le r  y a p m a  is te k le r i  
d e  k a b u l  ed ilm ey ecek tir .

58. A n d o lsu n  ki. Biz, b u  K u r ’a n ’d a  
h e r  tü r lü  ö rn eğ i s u n m u ş  b u lu n u y o 
ru z . S e n  o n la ra  b ir  m u c iz e  g e t i r e c e k

51. Andolsun ki, Biz, o n la ra  [ek in le rin i k a -  o lsa n , in k a r  e d e n le r  m u tla k a :  “S iz  
vuran] bir rüzgar g ö n d e rse k , o n la r  d a  ek in le - a s ıls ız , b o ş  şe y le r  o r ta y a  a tm a k ta n  
rinin sararm aya [başladığ ın ı] g ö rse le r, h e m e n  b a ş k a  b ir  şey  y a p m ıy o rsu n u z !” d iy e- 
ardından nan k ö rlü ğ e  b a ş la r la r .  çek le rd ir.

52-53. Sen. ölü lere  d u y u ra m a z s ın ;  se n , çağ- 59. İş te  A llah , [gerçeği] ta n ım a k  [is- 
nyı, arkalanm  d ö n ü p  g ittik le rin d e , sa ğ ır la ra  tem ey en le rin ] k a lp le r in i b ö y lece  m ü -  
da duyuramazsın! S en , k ö rle ri d e  sa p ık lık la -  h ü r le m e k te d ir .
nndan [vazgeçirip] d o ğ ru  y o la  u la ş tıra m a z -  ^  Q h a ld e  s e n  g ü ç ıû k ıe re  g ö ğ ü s  
sinisen, [çağnnı] a n c a k , ayetle rim ize  in a n a n  ger; ç û n k ü  A u ^ n  {ah iret ile  ilgill] 
ve kendilerini A llah’a  tes lim  e d e n  k im se le re  sö zü  g e rçek tir. B u  y ü z d e n , [a h ire t 
duyurabilirsin! k o n u su n d a ]  k u ş k u s u  b u lu n a n la r ,
54. Sizi güçsüz y a ra ta n , g ü ç sü z lü ğ ü n  a rd ın -  sa k ın  se n i b u  k o n u d a  u m u rs a m a z l ı - 

dan size güç veren  ve so n ra  d a  g ü c ü n  a rd ın -  ğa  sü rü k le m e s in le r!

0» b \
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31. LOKMAN SÛRESİ 
[Mekke’de İnmiştir ve 

34 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

l. Elif, Lâm, Mîm.

2-4. Bunlar, bilgelik dolu olan kita
bın; iyilik yapanlara bir hidayet ve 
sevgi [kaynağı olmak üzere indirilmiş 
olan] ayetleridir. Onlar, namazı kı
larlar ve zekatı verirler. Onlar ahire- 
tin [varlığından] kesin olarak emin 
olanlardır.

5. İşte onlar, Rableri tarafından 
doğru yola ulaştırılanlar ve kurtulu
şa erecek olanlardır.

6. İnsanlar içinde, hiçbir bilgileri ol
madığı halde, Allah yolundan saptır
mak ve onu eğlence konusu yapmak 
için, boş sözleri satın alanlar vardır. 
İşte onlar, aşağılayıcı bir azabın ken
dilerini beklediği kimselerdir.

7. Ayetlerimiz, böyle birine okundu
ğunda, sanki onlan hiç işitmemiş, 
sanki kulaklarında bir ağırlık varmış 
gibi, büyüklenerek arkasını döner. 
Sen ona kendisini çok acı veren aza
bın beklediğini haber ver!

8-9. İnananlara ve iyi işler yapanla
ra gelince; onlar için, içlerinde sü
rekli olarak kalacakları, naîm cen-

21, Sûre 3ı
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netleri olacaktır. Bu Allah’ın gerçek sözüdür. 
O, çok güçlü, çok bilge olandır.

10. O, gökleri, görebildiğiniz direkler olma
dan yaratmış, yere de sizi sarsmaması için 
sabit dağlar yerleştirmiş ve orada her türlü 
canlıyı yaymıştır. Biz, gökten yağmur indir- 
mişizdir ve onunla yeryüzünde her türden 
güzel bitkiler bitirmişizdir.

11. îşte bunlar, Allah’ın yarattıklandır. 0 
halde siz, bana, O’nun dışındakilerin neler 
yarattığım bir gösterin bakalım! Hayır, hayır, 
zalimler, apaçık bir sapıklık içinde bulun
maktadırlar!
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12. Andolsun ki, Biz, Lokman’a: “Allah'a 
şükret!” diye bilgelik vermiştik. Şu halde kim 
şükredecek olursa, [bilsin ki], o, kuşkusuz, 
kendisi için şükretmektedir. Buna karşılık 
kim de nankörlük edecek olursa [o da bilsin 
ki], Allah, kendine yeterli olan, çok övülendir.

13. Hani bir zamanlar, Lokman oğluna öğüt 
verirken, [ona]: “Yavrum! Sakın Allah’a ortak 
koşma: çünkü O’na ortak koşmak, çok bü
yük bir zulümdür.” demişti.

14-15. Biz, insana, annesine ve babasma iyi 
[davranmasını] emrettik. Annesi onu binbir 
güçlükle taşımıştır. Sütten kesilmesi ise iki

yıl içinde olmuştur. [Bu yüzden, Biz, 
insana]: “Bana, annene ve babana 
şükret ve dönüşün Bana olacağmı 
[sakın unutma! Annene ve babana 
saygılı davran]! Bununla birlikte on
lar, hakkında hiçbir bilgin olmayan 
şeyi Bana ortak koşman için seni 
zorlayacak olurlarsa, bu taktirde sa
kın onlara boyun eğme! Ancak onla
ra, yaşadıkları sürece iyi davran! 
Sen, Bana yönelenin yoluna uy! So
nunda dönüşünüz Bana olacaktır. 
Ben de o zaman, size yapmış olduk
larınızı bildireceğim.” [diye vahyet- 
miştik].

16-19. [Lokman, öğütlerine devam 
ederek:] "Yavrum! [Yaptığın] şey bir 
hardal tanesi ağırlığında olsa, bir ka
yanın içinde, ya da göklerde ya da 
yerde gizlenmiş bulunsa bile Allah 
yine de onu açığa çıkanr; çünkü Al
lah, inceliklere çok iyi nüfuz eden, 
herşeyden çok iyi haberdar olandır. 
Yavrum! Namazı kıl, iyiliği anlat, kö
tülüğü engelle. Başına gelenlere gö
ğüs ger! Bunlar, kuşkusuz, yapılma
sı gereken işlerdendir. İnsanları kü
çümseyip onlardan yüz çevirme ve 
yeryüzünde de böbürlenerek yürü
me; çünkü Allah, büyüklük taslayan 
ve övünen hiç kimseyi sevmez. Yürü
yüşünde mütevazı ol! Sesini alçalt; 
çünkü seslerin içinde en çirkin ola
nı, kuşkusuz, eşeğin anırmasıdır.
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20-21. Siz, Allah’ın, göklerde olanla
rı da yerde olanları da yararlanmanız 
için hizmetinize sunduğunu, açık ya 
da gizli sizi nimete boğduğunu gör
müyor musunuz? Durum böyleyken, 
insanlar arasında, hiçbir bilgisi, yol 
göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı ol
madığı halde, yine de Allah hakkın
da tartışan kimseler vardır. Onlar, 
kendilerine: “Allah’ın indirdiğine 
uyun!” denildiğinde, onlar: “Hayır, 
hayır! Biz, atalarımızı ne üzerinde 
bulduysak ona uyanz.” diyerek kar
şılık vermektedirler. Şeytan, kendile
rini cehennem azabına çağırıyor olsa 
da mı?

22. Kim, iyilik yaparak benliğini Al
lah’a  adayacak olursa, (şunu çok iyi 
bilsin ki], o, en sağlam kulba sarıl
mıştır; çünkü bü tün  işlerin sonunu 
[belirlemek] Allah’a aittir.

23-24. İnkar edene gelince; onun in
karı salon seni üzmesin: Onların dö
nüşü  Bize olacaktır. İşte Biz, [o za
man] onlara, yapmış olduklarım bil
direceğiz; çünkü Allah, kalplerde ola
nı çok iyi bilendir. Biz, onlan kısa bir 
süre dünya nimetlerinden yararlan
dırırız. Ancak Biz, daha sonra onlan 
çok ağır bir azaba sürükleyeceğiz.

Lokman Sûresi, Cüz 2,
S û re ;
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de, övgü Allah'ındır!" Ancak, onların çoğu, 
[bunun ne anlama geldiğini] bilmezler!

26. Göklerde olan da yerde olan da Allah'ın
dır. Allah, kuşkusuz, kendine yeterli olan, 
çok övülendir.

27. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz mü
rekkep olsaydı ve ona yedi deniz daha eklen
seydi bile yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi; 
çünkü Allah, çok güçlü, çok bilge olandır.

25. Andolsun ki, sen onlara: “Gökle
ri ve yeri kim yarattı?” diye soracak 
olsan, onlar mutlaka: “Allah’tır.” diye 
karşılık vereceklerdir. De ki: “O hal-

28. [Ey insanlar!] Sizin yaratılmanız da diril- 
tilmeniz de ancak tek bir kişinin yaratılması 
ve diriltilmesi gibidir. Allah, gerçekten de çok 
iyi işiten, çok iyi görendir.

\
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29-30. Sen, Allah’ın geceyi gündüzün, gün
düzü de gecenin içine soktuğunu, her biri 
belli bir süreye kadar hareketlerini sürdüre
cek olan güneşi ve ayı da belli yasalara boyun 
eğdirdiğini görmüyor musun? Allah, kuşku
suz, yapmakta olduklarınızdan haberdardır. 
Bu, böyledir; çünkü çok yüce, çok büyük 
olan Allah, gerçektir, O’nun dışmda çağırdık
larınız ise batıldır.

3i. Sen, gemilerin denizde Allah’ın lütfuyla 
yüzdüklerini görmüyor musun? Allah, bunu, 
ayetlerinden bir kısmım size göstermek için 
yapmaktadır. Bunda, kuşkusuz, güçlüklere

tüm gücüyle göğüs geren, çok şükre
den herkes için alınacak dersler var
dır!

32. Onlar, dağlar gibi dalgalar, ken
dilerini kuşattığında, Allah’a, içten
likle, O’na olan inançlarında samimi 
olarak yalvarırlar. Ancak Allah onla
rı kurtarıp sağ salim karaya çıkarttı
ğında da, bir de ne göresin, içlerin
den bir kısmı [inançla inançsızlık 
arasında] bir yol izlemesin mi...! Za
ten Bizim ayetlerimizi, hain  ve n an 
kör olanlardan başkaları bile bile in 
kar etmezler!

33. Ey insanlar! Rabbinizin bilincin
de olun ve babanın çocuğuna, çocu
ğun da babasm a hiçbir yarar sağla
yamayacağı bir günden korkun! Al
lah'ın verdiği söz, kuşkusuz gerçek
tir. Dünya hayatı sakın sizi aldatm a
sın! Allah hakkındaki asılsız d ü şü n 
celeriniz de sizi aldatm asın!

34. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi 
ancak  Allah katindadır. O, yağm uru 
yağdırır ve rahim lerde olanı bilir. Hiç 
kimse, yan n  ne kazanacağım  ve n e
rede öleceğini bilemez. Allah, gerçek
ten  de çok iyi bilen, çok iyi h aberdar 
olandır!
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32. SECDE SÛRESİ 
[Mekke’de İnmiştir ve 

30 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

ı. Elif, Lâm, Mim.

2-3. Bu kitabın, alemlerin Rabbi 
olan Allah tarafından indirildiğinde 
hiçbir kuşku  yoktur.110 Yoksa onlar: 
“Onu [Muhammed] uydurdu.” mu 
diyeceklerdir. Hayır, hayır! O, sen
den önce kendilerine hiçbir uyancı 
gelmemiş olan bir halkı, doğru yola 
u laşm aları için, uyarasın diye Rab- 
binden [gönderilmiş olan] gerçektir.

4. Gökleri, yeri ve aralarında bu lu
nanları altı evrede yaratan, sonra da 
a rşa  ku ru lan  Allah’tır. Sizin O ndan  
b aşk a  ne b ir dostunuz ne de şefaat
çiniz vardır. Hâlâ düşünüp  de öğüt 
alm ayacak mısınız?

5. O, gökten yere kadar bü tün  işle
ri düzenleyerek yönetir. Sonra da 
[bütün b u  işler], sizin hesabınızla 
b in  yıl eden bir günde, O 'na yükselir.

6. İşte O, görülmeyeni de görüleni de 
bilen, çok güçlü, çok m üşfik olandır.

7-9. O, yarattığı her şeyi güzel ya
pandır: O, in san ın  yara tılm asına 
balçık tan  başlam ış, sonra onun so
yunu  bayağı b ir suyun  özünden sü r
dürm üş, sonra onu şekillendirmiş ve 
ona R uh’u n d an  üflemiştir. Sizin için,

' *■>.£** S J  . , ^ * 
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kulaklar, gözler ve kalpler yaratmıştır. Siz, 
kadar da az şükrediyorsunuz!

ıo. [İnkar edenler]: “Biz, toprağa kanşıp yok 
olduktan sonra, yeni bir yaratma eylemi ile 
[hayata yeniden mi döndürüleceğiz]?" de
mektedirler. Gerçek şudur ki, onlar, Rableri- 
ne kavuşacaklarını inkar etmektedirler.

ll. De ki: “Canınızı almakla görevlendirilen 
ölüm meleği canınızı alacaktır. Sonra da siz, 
Rabbinize döndürüleceksiniz!”

110 Çevirilerde, genelde, “kuşku” sözcüğü Kur'an'm içeriğine atfedilmektedir. “Kendisinde hiçbir şüphe bu 
Ummayan bu kltdbm indirüişu alemlerin Rabbi tarafindandır."
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tadın bakalım! [Siz bizi nasıl unut
tuysanız, şimdi de] Biz sizi unutmuş 
bulunuyoruz. Öyleyse yapmış olduk
larınızdan dolayı, sonsuzluk azabım 
tadm bakalım!” diyeceğiz.

l5-i6.Bizim ayetlerimize ancak, on
lar kendilerine hatırlatıldığında sec
deye kapananlar, büyüklük tasla
m adan Rablerini ham d ile teşbih  
edenler, [çok ibadet etm ekten dolayı] 
vücutları yataklardan uzak kalanlar, 
Rablerini korkarak ve um arak  çağı
ranlar, kendilerine verdiğimiz nzık- 
lardan [başkaları için de] harcayan
lar inanırlar.

17. Hiçkimse, onlar için, yapmış ol
duklarına karşılık olarak, gizlenmiş 
olan mutluluk verici nimetleri bile
mez.

12. Sen, suçluların, Rableri huzu runda baş- 18- ^İÇ i11311311' yoldan çıkmış kim- 
larını öne eğecekleri ve: “Ey Rabbimiz! Biz, se S**5! olur m u? Elbetteki, b ir ola- 
[şimdi] gördük ve işittik. O halde bizi [dünya- mazlar!
ya] geri gönder de iyi işler yapalım; çünkü  19_20 jnananlara ve iyi işler yapan-
biz, a rt*  [kesin olarakl inanm ış bulunuyo- lara geUnce; onlar ,çin
rai.’ diyecekleri andaki [durumlarım] bir gö- duk lanndan  dolayl konak  olarakı

rebilseni Me'vâ cennetleri olacaktır. Yoldan
13. Biz, dileseydik, herkesi doğru yola ulaş- çıkmış olanlara da  gelince; on lann

tınrdık. [Ancak Biz]; “A ndolsun ki, Ben, ce- varacakları yer, a teş olacaktır. On- 
hennemi cinlerle ve insanlarla , hep birlikte lar her ne zam an oradan çıkm ak is- 
dolduracağım!" yolundaki sözüm ün gerçek- teselerı kendüerine: “[Dünyada iken] 
leşmesi [için] böyle b ir şeyi dilemedik]. yalanlam ış olduğunuz azabı tadm

14. [Biz o gün onlara]: “M adem ki bugüne bakalım! denilerek, her defasında 
kavuşmayı unuttunuz, o halde [şimdi azabı] yeniden içine atılacaklardır.
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21. Andolsun ki, Biz, onlara, [ahi- 
rette tattıracağımızı en büyük azap
tan  önce, [doğru yola] dönmeleri için, 
[dünyada da] yanı başlarındaki aza
bı da  m utlaka tattıracağız.

22. Kim, Rabbinin ayetleri kendine 
hatırlatıld ık tan  sonra, onlardan yüz 
çevirenden daha zalim olabilir ki...? 
Biz, kuşkusuz , suçlu lardan öcüm ü
zü  alacağız.

23-24. Andolsun ki, Biz M usa’ya ki
tap  vermiştik -O halde onun sana da 
verildiğinden asla kuşku  duyma!- ve 
onu İsrailoğullan için bir yol gösterici 
kılmıştık. Biz, güçlüklere göğüs ger
dikleri, ayetlerimizden kuşku duyma- 
dıklan sürece, sözümüz gereği, içle
rinden [kendilerim] doğru yola ulaştı
racak  olan önderler çıkarmıştık.

25. Senin, Rabbin, kuşkusuz, kıya
m et gününde, onların  görüş ayrılığı
n a  d üştük leri konu larda a ra lan n d a  
h ü k m ü n ü  verecektir.

26. Ş u  an d a  yu rtla rında  gezip dolaş
tık ları kendilerinden önceki nice ne
silleri yok etmemiz, onları doğru yo
la  sevketm eyecek m i? B unda, k u ş 
kusuz , [çıkarılacak] dersler vardır. 
H âlâ [gerçeğe] ku lak  vermeyecekler 
m i?

27. O nlar, Bizim, yağm uru  k u p k u ru  
b ir  hale  gelmiş top rak lara  u la ştırd ı
ğımızı ve böylece o n u n  sayesinde

Cüz 21, Sûre 32

hem kendilerinin hem de hayvanlarının ye
mekte oldukları bitkileri yetiştirdiğimizi gör
müyorlar mı? Onlar hâlâ [gerçeği] görmeye
cekler mi?

28. Onlar: “Eğer söyledikleriniz doğru ise, o 
halde, nihaî k ara r ne zam an verilecektir?” di
ye sorm aktadırlar.

29. Sen de [onlara] de ki: “Nihaî k ara r gü
nünde, inkar edenlere, inançları hiçbir yarar 
sağlam ayacaktır.” O nlara yeni sü re  de tan ın 
m ayacaktır.

30. O halde sen, on lardan  uzak d u r ve bek
le; za ten  onlar da beklemektedirler!
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33. AHZÂB SÛRESİ 
[Medine’de inmiştir ve 

73 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın Adıyla,

1-3. Ey Peygamber! Allah bilincini içinde can
lı tut, inkar edenlere ve iki yüzlülere salon uy
ma; çünkü Allah, çok iyi bilen, çok bilge 
olandır. Ama, Rabbinden sana vahyolunana 
uy; çünkü Allah, yapmakta olduklarınızdan 
çok iyi haberdar olandır. Allah'a güven; çünkü 
Allah, güvenilecek kimse olarak sana yeter.

4. Nasıl ki Allah, bir adamın içinde iki kalp 
yaratmamış ise, aynı şekilde kendilerini, an

nelerinizin sırtın a  benzetm ek  su re 
tiyle boşam ak istediğiniz eşlerinizi de 
annelerin iz , ev la tlık ların ız ı d a  öz 
oğulların ız o la rak  y a ra tm a m ış tır . 
Bunlar, sizin ağızlarınızla söylediği
niz [boş] sözlermizdir. A llah ise ger
çeği söyler ve doğru yola u laş tırır.

5. O halde [evlat edindiğiniz çocuk
lara gelince]; onları [gerçek] babala
rının isimleriyle çağırın. Bu, Allah 
katmda daha adil davranış biçimidir. 
Bununla birlikte babalarım bilmi
yorsanız, onları din kardeşleriniz ve 
dostlarınız olarak [görün]. Yanılarak 
yaptıklarınızdan dolayı üzerinize 
herhangi bir sorumluluk düşmez. 
Sorumluluk, sadece, kalplerinizin 
kastettiklerinden dolayı üzerinize 
düşer; çünkü Allah, çok bağışlayan, 
çok müşfik olandır.

6. Peygamber, inananlara kendile
rinden daha yakındır; eşleri ise an 
neleridir. Aralarında akrabalık bağı 
olanlar, Allah'ın kitabına göre, [mi
ras konusunda] birbirlerine [diğer] 
inananlardan ve muhacirlerden da
ha yakındırlar; ancak, dostlarınıza 
yapacağınız örfe uygun bir [tasarruf] 
bunun dışındadır; çünkü bu, kitapta 
yazılı bulunmaktadır.
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7-8. Hani Biz, peygamberlerden ke
sin  söz almıştık: Senden, Nuh'tan, 
İbrahim 'den, M usa’dan ve Meryem 
oğlu İsa’dan. Evet Biz. onlardan çok 
ağır bir söz almıştık. Allah [bu sözü 
onlardan] doğru olanların doğruluk
larım  sorgulam ak için [almıştır] ve 
inkar edenlere de çok acı veren bir 
azap hazırlam ıştır.

9. Ey inananlar! Allah’ın size olan 
nim etini hatırlayın: hani üzerinize 
ordu lar gelmişti. Biz de o zam an on
ların üzerine bir rüzgâr ve sizin gör
mediğiniz o rdular göndermiştik. An
cak  Allah, sizin yaptıklarınızı gör
mekteydi.

ıo-ıı. Hani onlar, sizin yukarınız
dan ve aşağınızdan gelmişlerdi, göz
ler kaymış, yürekler ise ağızlara gel
mişti. Hani siz de Allah ile ilgili olma
dık düşünceleri aklınızdan geçiriyor
dunuz. işte o zamanlar, inananlar, 
çok şiddetli bir sarsıntıya uğratılmak 
suretiyle sulanmışlardı.

12-13. Hani iki yüzlüler ve kalplerin
de hastalık bulunanlar [birbirlerine]: 
“Meğer Allah ve elçisi bize boş vaatte 
bulunmuşlar!" diyorlardı. Yine içle
rinden bir kısmı [diğerlerine]: "Ey 
Yesrib halkı! Burada [düşmana kar
şı] koyamayız. O halde [evlerimizel 
dönelim!”111 derlerken, diğer bir kıs
mı da evleri korumasız olmadığı hal
de: "Evlerimiz korumasızdır." diyerek 
Peygamber’den izin istiyorlardı. As-

14-15. [Düşmanlar] her taraftan [Medine’nin) 
içine girseydiler, kendilerinden [dinlerinden 
dönmelerini ve Müslümanlara karşı savaş
malarını] isteseydiler, onlar, böyle bir şeyi ya
parlardı. Böyle bir şeyi yapmakta pek fazla 
gecikmezlerdi. Oysa onlar, daha önce düş
mandan kaçmayacaklarına dair Allah’a söz 
vermişlerdi. Allah’a verilen sözün hesabı 
mutlaka sorulacaktır.

111 Burada da üslûp özelliğinden dolayı "sizli zamirler “biz*li olarak çevrilmiştir.
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16. De ki: “Eğer ölmekten ya da öldürülmek

ten kaçıyorsanız (şunu çok iyi bilin ki], kaç
mak size hiçbir yarar sağlamayacaktır; çün
kü, o zaman da ancak çok az bir süre yaşatı
lırsınız."

17. De ki: “Allah size bir kötülük yapmak is
tese, O’na karşı sizi kim koruyabilir ki...? Ya 
da size sevgisinin açılımı olan bir nimet ta t
tırmak istese, (O’nu kim engelleyebilir ki...?]” 
Onlar, Allah’tan başka kendilerine ne bir 
dost ne de bir yardımcı bulabilirler.

18-19. Allah, içinizden (savaştan] alıkoyanla- 
n ve kardeşlerine: “Haydi bize katılın!” diyen

leri elbetteki bilmektedir. Zaten on
lar, savaşa, zora pek gelemezler. O 
zaman da sizden yardımlarını esir
gerler. Kalplerine düşman korkusu 
geldiği zaman, üzerine ölüm baygın
lığı çökmüş kimse gibi gözleri döne
rek sana baktıklarını görürsün. Kor
ku gidince de mala düşkünlük gös
tererek sivri dilleriyle sizi incitirler. 
Onlar, inanmamışlardır. Bu yüzden 
Allah, onların yaptıklarım boşa çı
karmıştır. Bu, Allah’a çok kolaydır.

20. Onlar, düşman birliklerinin git
mediklerini sanmaktadırlar. O bir
likler, geri gelecek olsalar, onlar, çöl
deki göçebe Araplar arasında bulun
mayı ve oradan sizinle ilgili haberleri 
sormayı isterler. Şayet onlar içinizde 
olsalardı bile çok az savaşırlardı.

2 1 . Andolsun ki, Allah elçisinde, si
zin için, Allah’a ve ahiret gününe ka
vuşmayı um anlar ve Allah’ı çok 
ananlar için, güzel bir örnek vardır.

22. İnananlar, düşman birliklerini 
gördüklerinde: “Bu, Allah ve elçisi
nin bize vadettiğidir. Allah ve elçisi 
doğru söylemiştir!” demişlerdi. Bu, 
ancak onların Allah’a olan inançları
nı ve bağlılıklarını arttırmıştı.
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23 . İnananlar içinde Allah’a verdik
leri sözde duran nice erler vardır: Ki
mileri sözleri gereği canlarını vermiş
lerdir, kimileri de vermeyi beklemek
tedirler. Onlar, [Allah’a verdikleri sö
zü] hiçbir şekilde değiştirmemişler
dir.

24. [Allah, böyle bir sınamayı), sö
zünde duranları sözlerinde durmala
rından dolayı ödüllendirmek ve iki
yüzlüleri de dilediği taktirde cezalan
dırmak ya da tövbelerini kabul et
mek için [gerçekleştirmiştir]; çünkü 
Allah, çok bağışlayan, çok müşfik 
olandır.

25-27. Böylece Allah, inkar edenleri, 
amaçlarına ulaşamadan, öfkeleriyle 
birlikte geri çevirmişti; çünkü Allah, 
savaşta inananlara yetmişti. Allah, 
çok kuvvetli, çok güçlü olandır. Al
lah, kitap ehlinden onlara yardım 
edenleri, kalplerine korku salarak 
kalelerinden indirmişti: Bir kısmım 
öldürürken bir kısmını da esir alı
yordunuz. Böylece Allah, sizi, onla
rın yerlerine, yurtlarına ve mallarına 
mirasçı yapmış ve henüz ayak bas
madığınız topraklan size [vadetmiş- 
ti[; çünkü Allah, her şeye gücü ye
tendir.
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28-29. Ey Peygamber! Eşlerine de ki: “Eğer 
dünya hayatını ve şa’şaasmı istiyorsanız, ge
lin, size boşanma bedellerinizi vereyim ve si
zi güzel bir biçimde özgür bırakayım. Bunun
la birlikte, eğer siz, Allah’ı, elçisini ve ahiret 
yurdunu istiyorsanız, [şunu çok iyi bilin ki], 
Allah, içinizden iyi işler yapanlara çok büyük 
bir ödül hazırlamıştır.

30-31. Ey peygamber hanımlan! Sizden kim 
açık bir hayasızlık yapacak olursa, onun aza
bı ikiye katlanır. Bu ise Allah’a çok kolaydır. 
Bununla birlikte, içinizden kim, Allah'a ve el
çisine boyun eğecek ve iyi iş yapacak olursa.
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Biz. ona ödülünü İki kat veririz. Biz, ona „  erkelderle do |ru  s8zlû kadınlara, 
(cennettel çok güzel bir nzık hazırlamışızdır. E k l e r e  gögüs geren erkeklerle

32-34. Ey peygamber hanımları! Siz, kadın- güçlüklere göğüs geren kadınlara, 
lardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'ın Allah’a derinden saygı duyan erkek
le  konumunuzun] bilincinde iseniz, kalbin- lerle Allah’a derinden saygı duyan 
de hastlalık bulunan kimsenin ümide kapıl- kadınlara, sadaka veren erkeklerle 
maması için işveli bir biçimde konuşmayın! sadaka veren kadınlara, oruç tu tan  
Uygun bir biçimde konuşun, evlerinizde otu- erkeklerle oruç tu tan  kadınlara, if- 
run, eski cahiliye günlerindeki gibi açılıp sa- fetlerini koruyan erkeklerle iffetlerini 
çılmayın, namazı kılın, zekatı verin, Allah’a koruyan kadınlara ve Allah’ı çok 
ve elçisine itaat edin; çünkü Allah sizden, ey anan erkeklerle Allah’ı çok anan ka- 
ev halkı, her türlü kötülüğü gidermek ve böy- dınlara gelince; Allah, onlar için bir 
lece sizi arındırmak istemektedir. Evlerinizde bağışlanma ve çok büyük bir ödül 
okunan Allah’ın ayetlerini ve bilgeliğini hatır- hazırlamıştır.

layın; çünkü Allah, inceliklere çok iyi 
nüfuz eden, her şeyden çok iyi ha
berdar olandır.

35. Kendilerini Allah’a teslim eden 
erkeklerle kendilerini Allah’a teslim 
eden kadınlara, inanan erkeklerle 
inanan kadınlara, itaat eden erkek
lerle itaat eden kadınlara, doğru söz-
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36. Allah ve elçisi bir konuda hü
küm verdiğinde, inanan erkek ve ka
dirim artık o konuda seçim hakkı 
olamaz. O halde kim Allah’a ve elçi
sine karşı gelecek olursa [şunu çok 
iyi bilsin ki], o apaçık bir sapıklığa 
düşm üştür.

37. [Ey Muhammedi] Hani sen, Al
lah'ın nimet verdiği, senin de nimet 
verdiğin kimseye: “Eşini terk etme! 
Allah'ın bilincinde ol!” diyordun ve 
Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde 
gizliyordun; çünkü insanların [se
ninle ilgili kötü düşünmelerinden) 
korkuyordun; oysa asıl korkman ge
reken Allah’tır. Biz, Zeyd o kadından 
gereksinmesini karşılayıp da [onu 
boşadığında], bundan böyle evlatlık
ları, eşlerinden gereksinmelerini kar
şıladıktan sonra onları [boşadıkla
rında], inananların o kadınlarla ev
lenmeleri konusunda kendilerine 
herhangi bir güçlük olmaması için, 
seni onunla evlendirdik. Allah’ın sö
zü, böylece yerine getirilmiştir.

38-39. O halde, Allah'ın [kendisine 
yapmasını] emrettiği bir şeyden dola
yı peygambere yönelik herhangi bir 
kınama söz konusu değildir; çünkü 
daha önce gelip geçmiş [peygamber
ler] hakkında da Allah'ın yasası böy- 
leydi. Allah'ın buyruğu, takdir edil
miş bir kaderdir. O peygamberler, 
Allah'ın mesajlarını [insanlara] du-
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yururlar, Allah’tan korkarlar ve O ndan baş
ka hiç kimseden korkmazlardı. Allah, hesap 
görücü olarak yeter!

40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbi
rinin babası değildir; ancak o. Allah'ın elçisi 
ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her 
şeyi çok iyi bilendir.

41-42. Ey inananlar! Allah’ı çokça anın ve 
O’nu sabah-akşam  teşbih edin!

43-44. Sizi karardıktan aydınlığa çıkarmak 
için, melekleriyle birlikte üzerinizde sevgisini 
tecelli ettiren O’dur; çünkü Allah, inananlara 
karşı çok müşfik olandır. O nunla karşdaşa-
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caklan gün, “selam” sözü ile karşılanacaklar
dır. Allah, onlar için, çok güzel bir ödül hazır
lamıştır.

45-46. Ey Peygamber! Biz, kuşkusuz, seni bir 
tanık, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah’ın iz
niyle Allah’a çağıran bir davetçi ve ışık saçan 
bir kandil olarak gönderdik.

4748. İnananlara, Allah taralından kendile
rine çok büyük bir lütuf verileceğini müjdele! 
İnkar edenler ile iki yüzlülere boyun eğme, 
onların incitici sözlerine aldırma! Allah’a gü
ven; çünkü Allah, güvenilecek kimse olarak, 
yeter.
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49. Ey inananlar! İnanan kadınlarla 
evlenip sonra da onlara dokunma
dan kendilerini boşayacak olursanız, 
bu taktirde artık onlar adına bir id- 
det dönemi hesaplamaya [ve böylece 
onlan yanınızda tutmaya] hakkınız 
yoktur. O halde onlara [geçimlerini 
sağlayacak] imkanlar sağlayın ve on
lan güzel bir biçimde özgür bırakın!

50-51. Ey Peygamber! Biz, mehirleri- 
ni verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ga
nimet olarak verdiği cariyeleri, se
ninle birlikte hicret eden amcanın, 
halalarının, dayının, teyzelerinin kız- 
lannı ve peygamber kendisiyle evlen
meyi dilediği taktirde, kendini pey
gambere özgürce sunan inanan ka
dım almanı da sana helal kıldık. 
[Bütün bu düzenlemeler], güçlük 
çekmemen için, diğer inananlar dı
şında sadece sana özgüdür. İnanan
lara gelince; Biz, elbetteki, onlara, 
eşleri ve cariyeleri ile ilgili olarak ne
leri farz kıldığımızı çok iyi bilmekte
yiz. Allah, çok bağışlayan, çok müş
fik olandır. [Ey Muhammed!] Eşle-
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rinden dilediğinin yanma gitmeyi bir 
süre geciktirebilir, dilediğini de [dile
diğin zaman] yanma alabilirsin. Ken
dilerinden, uzaklaşmalarım istemen
de de senin için bir sakınca söz ko
nusu değildir. Bu, onların gözlerinin 
aydın olması, üzülmemden ve her 
birinin kendilerine verdiklerinden 
hoşnut kalması için daha iyi bir yol
dur. Allah kalplerinizde olanlan bilir. 
Allah çok iyi bilen çok yumuşak 
davranandır.
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52. [Ey Muhammedi] Bundan böyle 
senin, cariyelerin dışında, güzellikle
ri hoşuna gitse de ne başka kadın
larla evlenmen ne de eşlerini boşayıp 
onlann yerine başkalannı alman he
lal değildir. Allah, her şeyi çok iyi gö
rüp gözetendir.

53-54. Ey inananlar! Peygamberin 
evlerine, yemeğe davet edilmeksizin 
girdiğinizde yemek vaktini bekleme
yin! Ancak davet olunduğunuzda gi
rin! Yemeği yer yemez, sohbete dal
m adan hemen dağılın; çünkü bu du-

rum, peygamberi rahatsız ettiği halde o, yine 
size [bunu söylemekten] çekiniyordu. Allah 
ise gerçeği söylemekten hiçbir şekilde çekin
mez. [Peygamberin eşlerine gelince]; onlar
dan bir şey istediğinizde onu perde arkasın
dan isteyin! Böyle [davranmanız] hem sizin 
kalpleriniz hem de onlann kalpleri için daha 
temizdir. Sizin ne peygamberi rahatsız etme
ye ne de kendisinden sonra eşleriyle evlen
meye hiçbir şekilde hakkınız yoktur. Bu, Al
lah katında, çok büyük bir [günahjtır. Siz, bir 
şeyi ister açığa vurun, ister gizleyin, [değişen 
bir şey olmaz]; çünkü Allah, her şeyi çok iyi 
bilendir.
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55. Bununla birlikte Peygamber eşlerinin, 
babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek 
kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin 
oğullarına, inanan kadınlara ve cariyelerine 
[görünmelerinde! hiçbir sakınca söz konusu 
değildir. [Ey Peygamber eşleri!] Her zaman Al
lah bilincinde olun; çünkü Allah, her şeye ta
nık olandır.

56. Allah ve melekleri, kuşkusuz, peygambe
re salat etmektedirler; o halde, ey inananlar, 
siz de ona salavat getirin ve onun (dinine) bü
tün benliğinizle boyun eğin!

57. Allah’ı ve elçisini incitenlere gelince; Al
lah, onlan hem bu dünyada hem de ahirette

lanetlemiş ve onlara çok küçük dü
şürücü bir azap hazırlamıştır.

58. İnanan erkekleri ve kadınlan, 
yapmadıklan şeylerden dolayı inci
tenlere de gelince, onlar, iftira etmiş
lerdir ve böylece apaçık bir günah 
yüklenmişlerdir.

59. Ey peygamber! Sen, eşlerine, 
kızlanna ve inananların eşlerine, [dı- 
şan çıktıklanndaj dış örtülerini ört
melerini söyle; çünkü bu, onlann ta- 
nınmalan ve böylelikle incitilmeme- 
leri için daha iyi bir yoldur. Allah, 
gerçekten de çok bağışlayan, çok 
müşfik olandır.

60-62. Andolsun ki, iki yüzlüler, 
kalplerinde hastalık bulunanlar ve 
yalan haber yayarak kentte huzur
suzluk çıkaranlar, [bu kötü işlerin
den! vazgeçmeyecek olurlarsa, [şunu 
çok iyi bilsinler kil, seni onlann 
üzerlerine göndeririz. O zaman da 
senin yanında ancak çok az bir za
man kalabileceklerdir; çünkü onlar, 
(Allah’ın rahmetinden] kovulduklan 
için, nerede bulunurlarsa bulunsun
lar, yakalanacaklardır ve öldürüle
ceklerdir. Allah’ın daha önceki halk
larda uygulanan yasası budur. Al
lah’ın yasasında hiçbir değişiklik bu
lamazsın!
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63. [Ey Muhammedi] İnsanlar, sana 
kıyametin ne zaman kopacağmı sor
m aktadırlar. De ki: “O nun bilgisi, 
ancak Allah k a to d ad ır .” Sen nere
den bileceksin ki..? Kim bilir, belki 
de kıyamet çok yakında kopacaktır!

64-68. Allah, kuşkusuz, inkar eden
leri lanetlem iş ve onlar için, içinde 
sürekli olarak kalacakları alevli bir 
a te ş  hazırlam ıştır. O nlar, orada, 
kendilerine ne b ir dost ne de b ir yar
dımcı bulabileceklerdir. Onlar, yüz
leri a teş içinde çevrileceği gün: “Ey- 
vahlar olsun bize! Keşke Allah’a  itaat 
etseydik! Keşke elçiye uysaydık!” di
yerek haykıracaklardır ve devamla: 
“Ey Rabbimiz! Biz, liderlerimize ve 
büyüklerim ize uym uştuk. O nlar da 
bizi doğru yoldan saptırm ışlardı. Ey 
Rabbimiz! Bu yüzden onlara iki kat 
azap ver ve on lan  çok büyük  bir la 
nete  uğrat!” diyeceklerdir.

69. Ey inananlar! Siz, sak ın  [İsrailo- 
ğullanndan] M usa’ya  eziyet edenler 
gibi olmayın! Allah, onu, on lann  ona 
karşı ileri sü rdükleri itham larından 
temize çıkarm ıştı; çünkü  o, Allah ka
to d a ,  çok onurlu  biriydi.

70-71. Ey inananlar! Allah bilincinde 
o lun  ve doğru söz söyleyin ki, Allah 
da  işlerinizi düzeltsin  ve günah ları
nızı bağışlasın! Kim Allah’a  ve elçisi
ne  ita a t edecek o lursa  (şunu çok iyi 
bilsin  ki], o, çok büyük  b ir k u rtu lu 
şa  u laşm ıştır.
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72. Biz, kuşkusuz, em aneti, göklere, yere ve 
dağlara sunm uştuk; ancak  onlar, [sorumlu
luğundan] korktukları için onu yüklenmeyi 
reddetmişlerdi. B ununla birlikte in san  onu 
yüklenivermişti; çünkü  o, çok zalimdir ve çok 
cahildir.

73. Allah, iki yüzlü erkeklerle iki yüzlü ka
dınlara, Allah’a  o rtak  koşan  erkeklerle Al
lah’a  ortak  koşan kadınlara azab edecektir: 
inanan  erkeklerle inanan  kadınların  da töv
belerini kabul edecektir: Ç ünkü Allah, çok 
bağışlayan, çok m üşfik olandır.
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34. SEBE SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

54 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla.

ı-2. Övgü, göklerde ve yerde olanlar kendisi
nin olan Allah’ındır. Övgü, ahirette de O’nun 
olacaktır; çünkü O, çok bilge olan, her şey
den çok iyi haberdar olandır. O, yerin içine 
gireni, oradan çıkanı; gökten ineni ve oraya 
yükseleni bilir. O, gerçekten de çok müşfik 
olan, çok bağışlayandır.

3-5. İnkar edenler: “Kıyamet saati bize gel
meyecektir!" demektedirler. De ki: “Hayır, ha

yır! Gaybı bilen Rabbime andolsun 
ki, o, size mutlaka gelecektir. Gök
lerde ve yerde zerre ağırlığında bir 
şey bile O’ndan gizli kalmaz; çünkü 
ister bundan daha küçük, ister daha 
büyük olsun hiçbir şey yoktur ki, 
apaçık bir kitapta yazılmış olmasın!” 
[İşte bütün bunlar], Allah'ın, inanan
ları ve iyi işler yapanları ödüllendir
mesi için [ayrıntılı bir biçimde tespit 
edilmiştir]. Onlar, kendilerini bağış
lanmanın ve çok güzel bir rızkın bek
lediği kimselerdir. Ayetlerimizi geçer
siz kılmaya çalışanlara gelince, onlar 
da kendilerini çok kötü ve çok acı ve
ren bir azabm beklediği kimselerdir.

6. Kendilerine ilim verilmiş olanlar, 
Rabbinden sana indirilenin, gerçek 
olduğunu ve çok güçlü olan, çok 
övülen Allah'ın yoluna ulaştırdığım 
görmektedirler.

7-8. İnkar edenler birbirlerine: “Çü
rüyüp ufalandıktan sonra yeni bir 
yaratma ile dirileceğinizi size haber 
veren bir adamı size gösterelim mi? 
Acaba o, Allah hakkında yalan mı
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uyduruyor; yoksa onda delilik mi 
var?” demektedirler. Hayır, hayır! 
Ahirete inanm ayanlar, azap ve çok 
derin bir sapıklık içinde bulunm ak
tadırlar!

9. Onlar, önlerinde ve arkalarında 
duran  [ve kendilerini dört bir yandan 
kuşatan] göğü ve yeri görmüyorlar 
mı? Biz, dilesek, onları yerin dibine 
geçirir ya da gökten üzerlerine par
çalar düşürürüz. Bunda, kuşkusuz, 
[Rabbine] yönelen her kul için alına
cak ders vardır.

10-11. Andolsun ki. Biz, Davud’a  ta 
rafımızdan bir ü stün lük  bahşetm iş- 
tik. “Ey dağlar, kuşların  da eşliğinde 
onunla birlikte [Allah’ı] teşbih edin!” 
[demiştik] ve ona: “Geniş zırhlar yap, 
dokum asında ölçü kullan!” diyerek 
onun  için dem iri yum uşatm ıştık . 
[Ona: “Ey Davud ailesi!] iyi iş yapm; 
çünkü Ben, sizin yapm akta oldukla
rınızı çok iyi görenim.” demiştik.

12-14. Süleym an’ın [emrine de] sa 
bah  gidişi bir ay, akşam  dönüşü  de 
bir ay olan rüzgarı verm iştik ve eri
m iş bakın  kaynağından onun için 
sel gibi akıtmıştık. Cinler içinde de 
Rabbinin izniyle onun  için çalışmaya 
[mecbur bırakılanlar] bulunuyordu. 
İçlerinden buyruğum uzdan çıkmaya
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kalkışan olsaydı. Biz, ona alevli azabı tattınr- 
dık. Cinler, Süleyman için, dilediği biçimde, 
mabetler, heykeller, havuz gibi leğenler ve sa
bit kazanlar yapardı. [Bunun üzerine Biz]: 
“Ey Davud ailesi! [Bana] şükretmek için çalı
şın; kullarım arasında bile [gerçek anlamdal 
şükredenler çok azdır!” [demiştik]. Sonunda 
Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimizde, öl
düğünü onlara ancak asasmı kemiren bir 
kurt göstermişti. Süleyman yere yıkılınca, 
cinler şu gerçeği anlamakta gecikmemişlerdi: 
Şayet gaybı bilmiş olsalardı, bu çok küçük 
düşürücü azapta kalmazlardı.



Sebe Sûresi. Cüz 22. Sûre 34 429
* • 7 >

^  *->*  ̂̂ J - ^ l ^ - S  & £ &  0 j j 3

-j^LL 4İ j\Tu3 O  'S ^ '^ î y ^ u j

Q» $% $&  S  >jyi
j ’̂ -H jf»-^-^' J d'jh\\j£ a^s 0 İ Jajoj-çjr-^ ^ -

v~;*3 i  s & J J & s t â

15. Andolsun ki, Sebeliler için, oturdukian 
yerde [Rablerinin kendilerine olan lütfunu 
gösteren] bir işaret vardı: Sağa ve sola uza
nan iki bahçe [adeta kendilerine]: “Rabbini- 
zin rızkından yeyin ve O’na şükredin! Ülkeniz 
çok hoş bir ülke, Rabbiniz de çok bağışlayan 
bir Rabdirl” [diye sesleniyordu].

16-17. Ancak onlar, [Biz’den] yüz çevirmişler
di. Bunun üzerine Biz de üzerlerine Arim se
lini göndermiş ve böylece onların iki bahçesi
ni de acı meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da 
sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirmiştik.

İşte Biz. nankörlük etmelerinden do
layı, onları böylece cezalandırmıştık. 
Biz, gerçekten de ancak nankör ola
nı cezalandırırız.

18. Biz, Sebelilerle, bereketlendirdi
ğimiz kentler arasında birbirinden 
görünen kentler var etmiş ve oralar
daki gidiş-gelişi düzenlemiş ve (onla
ra]: “Oralarda gece-gündüz güvenlik 
içinde gezin, dolaşın!” demiştik.

19. Bütün bunlara rağmen onlar yi
ne de: “Rabbimiz yolculuğumuzun 
mesafelerini uzattı!"112 diyerek kendi
lerine yazık etmişlerdi. Bu yüzden 
Biz de onları darmadağın etmek su
retiyle efsaneleştirmiştik. Bunda, 
kuşkusuz, güçlüklere göğüs geren, 
çok şükreden herkes için alınacak 
ibretler vardır.

20-21. İblis, onlarla ilgili düşüncesi
ni doğrulamıştı; çünkü onlar, [ken
dilerini çağırdığında], inananlardan 
bir grup dışmda, üzerlerinde zorlayı
cı hiçbir gücü olmadığı halde yine de 
ona boyun eğmişlerdi. Ancak Biz, 
ahirete inananı, bu konuda kuşku 
içinde bulanandan ayırt etmek için 
[ona bu fırsatı tammış bulunuyoruz]. 
Çünkü, Rabbin, her şeyi çok iyi gö
rüp gözetendir.

22. De ki: “Allah dışmda [tanrı ol
duklarını] iddia ettiklerinizi çağınn 
bakalım! Onlar, ne göklerde ne de 
yerde zerre ağırlığınca bir güce bile 
sahip değildirler. Onların, göklerin 
ve yerin [yönetiminde de] hiçbir or
taklıkları yoktur; çünkü Allah’ın on
lardan hiçbir yardımcısı yoktur."

112 Çevirilerde, genelde yaygın olan kıraat esas alınmaktadır. Ancak bizim esas aldığımız kıraat bağlama da
ha uygun düşmektedir. Yaygın olan kıraate göre çeviri şöyle olmaktadır: “Fakat onlar: ‘Ey Rabbimiz! Se
ferlerimizin mesafelerini uzat' dediler..."
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23. Allah katında, O’nun şefaat et
mesine izin verdiği kimsenin şefa
atinden başkasının şefaati hiçbir ya
rar sağlamayacaktır. Onlar, kalple
rinden korku giderilince, birbirleri
ne: “Rabbiniz ne söyledi?" diye sora
caklardır. Onlar da: “Gerçeği...” diye 
karşılık vereceklerdir; çünkü O, çok 
yücedir, çok büyüktür!

24. De ki: “Size, göklerden ve yerden 
nzık veren kimdir?" De ki: “Allah’tır. 
O halde, doğru yolda ya da apaçık 
bir sapıklıkta olein ya bizizdir ya da 
sizsinizdir.”

25. De ki: “Siz, bizim işlediğimiz 
suçlardan sorumlu tutulacak değil
siniz; biz de sizin işlediklerinizden 
sorumlu tutulacak değiliz.”

26. De ki: “Rabbimiz, hepimizi bir 
araya getirecek ve sonra da aramız
da adaletle hükmedecektir; çünkü 
O, en adil hüküm veren, (her şeyi] 
çok iyi bilendir.”

27. De ki. “Allah’a ortak kabul ettik
lerinizi bana gösterin. Asla göstere
mezsiniz; çünkü O, çok güçlü, çok 
bilge olan Allah’tır.”

28-30. {Sana gelince, ey Muham
medi; Biz, seni ancak bütün insanla
ra, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gön
derdik. Bununla birlikte insanların 
çoğu bunu anlamamakta ve bu yüz-

C ü z 2 2 , S û re  34

den de [sana]: “Söyledikleriniz doğru ise, bu 
tehdit ne zaman {gerçekleşecektir]?” diye sor
maktadırlar. De ki: “Sizin için belli bir gün 
belirlenmiştir; öyle ki, onu ne bir an geri ne 
de bir an ileri alabilirsiniz!”

31. inkar edenler: “Biz, Bu Kur’an’a da on
dan önce gelmiş olan {kitaplara] da asla inan
mayacağız.” demektedirler. Sen o zalimlerin, 
Rablerinin huzurunda durdurulacaktan ve 
suçu birbirlerinin üzerine atacaklan zaman 
durumlarını bir görebilsen! Güçsüzler, bü
yüklük taslayanlara: “Siz olmasaydınız, biz 
kesinlikle inanırdık." diyeceklerdir.



Sebe Sûresi, Cüz 22, Sûre 34
431

^  V^Sc_ıV r ^ p

* » 4 : ^ * e a S

fa
> / vs • > v,- • ,.*,>, • ,  ̂'  • >

\ ^ u t  s- '^ 5 t3  A2u 5  j j \y  ©

€»1>J0 ^ s r lf/- ''- '^ ' *'■VC&

32. Büyüklük taslayanlar ise güçsüzlere: 
“Size doğru yol gösterildikten sonra, biz mi 
sizi ondan alıkoyduk? Hayır, hayır, suçlu 
olan sîzdiniz!” diye karşılık vereceklerdir.

33. Güçsüzler de büyüklük taslayanlara: 
“Hayır, hayır! Siz, bizden, Allah’ı inkar etme
mizi ve O’na ortaklar koşmamızı isterken, 
amacınıza ulaşmak için gece gündüz planlar 
yapıyordunuz.” diyeceklerdir. Ancak onlar, 
azabı gördüklerinde içten içe pişmanlık du
yacaklardır. İşte Biz de [o zaman] inkar eden
lerin boyunlarına demir halkalar geçireceğiz. 
Onlar ancak yapmış olduklarının cezasını gö
receklerdir.

34-35. Nitekim, Biz, hangi kente bir 
uyarıcı göndermişsek, o kentin sefa- 
hata dalmış olan varlıklılan, m utla
ka ona: “Biz, sizinle gönderilmiş olan 
mesajı inkar ediyoruz.” demişlerdir 
ve sonra da: “Biz, malca ve çocukça 
sizden daha çoğuz. Biz azap da göre
cek değiliz!” diyerek eklemişlerdi.

36. De ki: “Rabbim, rızkı dilediğine 
bol bol verir, dilediğine kısar." Ancak 
insanların çoğu (bunu] bilmezler.

37. [Ey insanlar!] Sizi Bize yaklaştı
racak olan, ne mallarınız ne de ço- 
cuklannızdır. Ancak, inananlar ve 
iyi iş yapanlar [Bize yakın olabilirler], 
İşte onlar, işlediklerinden dolayı kar
şılıkları kendilerine kat kat verilecek 
ve cennetteki köşklerinde güven 
içinde bulunacak olanlardır.

38. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için 
çaba harcayanlara gelince; onlar da 
azapla yüz yüze bırakılacak olanlar
dır.

39. De ki: “Benim Rabbim, kuşku
suz, kullarından dilediğine rızkı bol 
bol verir ve dilediğine de kısar. Bu
nunla birlikte [başkaları için] her ne 
harcarsanız harcayın, O, [her za
man] onun karşılığını verir; çünkü 
O, nzık verenlerin en iyisidir!



432

40-41. [İnkar edenlere gelince); Al
lah’ın onların hepsini bir arada top
layacağı ve sonra da meleklere: “Size 
ibadet edenler bunlar mıydı?” diye 
soracağı gün, melekler de: “Biz Seni 
tenzih ederiz! Bizim dostumuz Şen
sin; onlar değildir. Hayır, onlar, cin
lere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu 
onlara inanıyordu.” diye karşılık ve
receklerdir.

42. O gün Biz zulmedenlere: “Bugün 
birbirinize ne fayda ne de zarar vere
bilirsiniz! O halde, yalanlamakta ol
duğunuz cehennem azabını tadın 
bakalım!” diyeceğiz.

43-44. Onlar, kendilerine ayetlerimiz 
apaçık bir biçimde okunduğunda, 
birbirlerine: “Bu, bizi, atalarımızın 
ibadet ettiklerinden alıkoymak iste
yen bir adamdan başkası değildir. 
Bu [bize okudukları ise), uydurul
muş bir yalandan başka bir şey de
ğildir." demektedirler. İnkar edenler, 
gerçek kendilerine geldiğinde: “Bu 
apaçık bir büyüden başka bir şey de
ğildir.” demişlerdi. Oysa Biz, onlara, 
ne okuyup inceleyecekleri kitaplar 
vermiştik ne de kendilerine senden 
öce bir uyancı göndermiştik.

45. Onlardan öncekiler de [elçileri
mizi] yalanlamışlardı. Ancak onlar, 
onlara [Muhammed’in ümmetine] 
verdiklerimizin onda birine bile ula
şamamışlardı. Buna rağmen onlar, 
yine de elçilerimi yalanlamışlardı. 
Beni inkar etmek nasılmış bir görün 
bakalım!
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zurunda bulunduğunuzun bilincinde olun ve 
sonra da arkadaşınızda hiçbir delilik olmadı
ğını düşünün! O, başınıza gelecek olan çok 
şiddetli bir azap konusunda sizi uyaran bir 
uyarıcıdan başka bir şey değildir.”

47. De ki: “Ben sizden herhangi bir karşılık 
istemiş isem, [çok iyi bilin ki], o, aslında sa
dece sizin içindir: çünkü benim karşılığım 
ancak Allah’a aittir. O, Gerçekten de Her Şe
ye Tanık’tır.”

^  . . . .  __ , 48. De ki: “Rabbim, kuşkusuz, [yalana kar-46. De ki: Size tek bir oğut verece- . _ , , ,
gün: İster başkalanyla birlikte İster ^  Serlîegi ortaya koymaktadır; çünkü O. gay- 
yalnız olun, her zaman Allah'ın hu- 1 ^  bilmektedir.
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49. De ki: “Gerçek gelmiştir. [O halde batıl 
yok olmaya mahkumdur]; çünkü batıl ne ye
ni bir şey getirebilir ne de [geçip gitmiş olanıl 
geri döndürebilir.”

50. De ki: “Eğer ben sapmış olsaydım, [ken
di yüzümden] ve kendi aleyhime sapmış olur
dum. Ancak ben, doğru yola ulaştırılmış 
isem, bu, bana Rabbimin vahyetmiş oldu
ğundan dolayıdır. O, gerçekten de [her şeyi] 
çok iyi işiten, [kendisini çağırana] çok yakın 
olandır.”

51-53. Sen, onların, çok yakın bir yerden ya- 
kalanacaklan için kaçamayacaklarım [anla- 
malan üzerine] müthiş bir korkuya kapıla

cakları ve “Şimdi ona inanıyoruz!" di
ye haykıracakları sırada, durum ları
nı bir görebilsen! Ancak onlar, daha  
önceleri, çok uzak b ir yerden gayba 
atıp tu tm uş ve böylece onu inkar e t
miş iken, şimdi nasıl olur da [kurtu 
luşa] ulaşm ayı [ümid] edebilirler 
ki...?

54. Böylece, kendileriyle a rz u la n  
arasın a , d ah a  önceleri [yaşam ış 
olan] benzerlerine yapılacağı gibi, b ir 
engel çekilecektir; çün k ü  on lar da  
[bu konuda] çok derin  b ir k u şk u  
içinde bulunuyorlardı.

35. FÂTIR SÛRESİ 
[Mekke'de inm iştir ve 

45 ayetten  o luşm aktadır.]
Çok Seven, Çok M üşfik O lan A llah 'ın  

Adıyla,

ı. Övgü, gökleri ve yeri yara tan ; m e
lekleri, ikişer, üçer, ya da  dörder k a 
natlı elçiler yapan  Allah'ındır. O, y a 
ratm ada, dilediği kad ar arttırır; ç ü n 
kü Allah, her şeye gücü yetendir.

2 . Allah, insanlara, sevgisinin açılı
mı olan herhangi b ir n im et su n a c a k  
olursa, [şunu çok iyi bilin ki], onu  
hiç kimse engelleyemez. B u n a  k a rş ı
lık O, her hangi bir şeyi engelleyecek 
olursa, [şunu da çok iyi bilin ki], hiç 
kimse, onu son radan  salıveremez. O, 
gerçekten , çok güçlü , çok bilge 
olandır.

3. Ey insanlar! Allah'ın size olan n i
m etini hatırlayın! Size, A llah’ta n  
başka, gökten ve yerden nzık  sağla
yan b ir yaratıcı var m ıdır? O’n d an  
başka ta n n  yoktur. O hadde, nasıl 
oluyor da [O ndan] uzak laşıyorsu
nuz?
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4. Eğer seni yalanlıyorlarsa, [bil ki), 

senden önce de elçiler yalanlanma
lardı; çünkü [inkar edenler], bütün 
işlerin, [her şeyin kaynağı olan] Al
lah’a döndüğünü [kabul etmemekte
dirler].

5. Ey insanlar! Allah'ın vaadi, kuş
kusuz gerçektir. O halde sakın dün
ya hayatı sizi aldatmasın! Yanlış dü
şünceleriniz de sizi Allah konusunda 
aldatmasın!

6-7. Şeytan, gerçekten de sizin için 
bir düşmandır. O halde siz de onu 
düşm an edinin! O, taraftarlarını 
alevli ateşe gireceklerden olmaya ça
ğırır. İnkar edenlere gelince; onlar 
için çok şiddetli bir azap olacaktır. 
İnananlar ve iyi işler işleyenler için 
ise bir bağışlanma ve çok büyük bir 
ödül olacaktır.

8. Kötü eylemi kendisine güzel gös
terilip de onu güzel gören kimse, [hiç 
eylemi güzel olan kimse gibi olur 
mu?] Allah, kuşkusuz, dilediğini 
doğru yoldan saptırır, dilediğini de 
doğru yola ulaştırır. [Ey Muhammed] 
Sen, onlara duyduğun üzüntü yü
zünden kendini harab etme; çünkü 
Allah, onların yapmakta olduklarını 
çok iyi bilendir.

9. Bulutlan harekete geçirmesi için 
rüzgarlan gönderen Allah’tır. Biz, on- 
lan ölü bir bölgeye gönderir ve ölmüş 
olan toprağı yeniden canlandırırız. İş
te yeniden dirilme de böyle olacaktır.

ıo. Kim, güç ve şeref istiyorsa, [çok 
iyi bilsin ki], bütün güç ve şeref sa-

"üt • - — -----  —

dece Allah’mdır. Güzel sözler, O’na ulaşır. O, 
iyi işi de yüceltir. Bununla birlikte kötü işler 
planlayanlara gelince; onlar için çok şiddetli 
bir azap olacaktır. Onlann planlan da boşa 
çıkacaktır.

ll. Allah, sizi, [önce] topraktan, sonra bir 
nutfeden yaratmış ve sonra eşler haline getir
miştir. Hiçbir kadın, O’nun bilgisi olmadan, 
ne hamile kalabilir ne de doğurabilir. Ömrü 
uzatılan, ya da ömrü kısalülan hiç kimse 
yoktur ki, [durumlan ile ilgili bilgi] bir kitap
ta bulunmasın. Bu, kuşkusuz, Allah’a çok 
kolaydır.
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12. İki deniz bir değildir: Biri, tatlıdır, susuz
luğu giderir, içimi de hoştur; diğeri ise tuzlu
dur, acıdır. Bununla birlikte her ikisinden de 
taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çı
karırsınız. Allah’ın lütfundan aramanız ve 
şükretmeniz için, gemilerin orada sulan yara 
yara yol aldıklarım görürsün.

13-14. O, geceyi gündüzün, gündüzü de ge
cenin içine sokar. O, her biri belli bir süreye 
kadar akıp gidecek olan güneşi ve ayı, [yasa- 
lanna] uydurmuştur. (İşte bütün bunları ger
çekleştiren) Rabbiniz olan Allah’tır. Hüküm
ranlık O’nundur. O’nun dışında çağırdıklan- 
nıza gelince; onlar, bir çekirdek zanna bile

hükmedemezler. Eğer onlan çağıra
cak olsanız, çağnnızı işitmezler; işi
tecek olsalar bile, karşılık veremez
ler. Onlar, kıyamet gününde de sizin 
ortak koşmanızı inkar edeceklerdir. 
Bunlan sana, hiç kimse, her şeyden 
haberi olan Allah gibi haber veremez.

15. Ey insanlar! Siz, Allah’a muh
taçsınız. Allah ise kendine yeten ve 
çok övülendir.

16-17. Allah, dilerse sizi yok eder ve 
(yerinize) yeni bir halk getirir. Bu da 
Allah için çok güç bir şey değildir.

18. Hiç kimse, bir başkasının yükü
nü yüklenemez. Yükü ağır olan kim
se, onu taşımak üzere [bir diğerini] 
çağırsa, çağırdığı yakım olsa bile, yi
ne de onun yükünden hiçbir şey 
yüklenemez. Sen, ancak, görmedik
leri halde yine de Rablerinden kor
kanları ve namaz kılanları uyarabi
lirsin! Kim arınacak olursa [bilsin 
ki), o, kendisi için arınmaktadır. Dö
nüşünüz Allah’a olacaktır.
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19-23. Görmeyenle gören, karanlıkla 
aydınlık, [serinlik veren] gölge ile [ya
kıcı] sıcaklık bir değildir. Aynı şekil
de dirilerle ölüler de bir değildir. Al
lah, kuşkusuz, dilediğine işittirir. 
Ancak sen, kabirlerde olanlara işitti- 
remezsin! Sen sadece bir uyarıcısın!

24-26. Biz, seni, müjdeleyici ve uya
rıcı olmak üzere gerçek ile gönder
dik. Hiçbir halk yoktur ki, içinden 
bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın! 
Eğer onlar, seni yalanlıyorlarsa, [bil 
ki], onlardan öncekiler de, elçilerini, 
kendilerine apaçık mucizeler, hikmet 
dolu sahifeler ve aydınlatıcı bir kitap 
getirdikleri halde, yine de yalanla
mışlardı. Sonunda da Ben, onları 
kıskıvrak yakalayıvermiştim. Beni 
inkar etmek nasılmış, görsünler ba
kalım!

27-28. Sen, Allah’ın gökten su indir
diğini ve onunla, çeşitli renklerde 
ü rün ler yetiştirdiğini113 görmüyor 
m usun? Nasıl ki, dağlarda, beyaz, 
değişik tonlarda kırmızı ve siyah ta
bakalar var ise aynı şekilde insanlar, 
yerde hareket eden canlılar, büyük 
ve küçük baş hayvanlar arasında da 
renkleri farklı olanlar vardır. Kullan 
arasında Allah’tan en çok korkanlar

22. Sûre 35
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ancak bilginlerdir. Allah, gerçekten de çok 
güçlü olan, çok bağışlayandır.

29-30. Allah’ın kitabını okuyanlara, namazı 
kılanlara, kendilerine verdiğimiz rızıktan 
[başkalan için de] gizlice ya da açıkça harca
yanlara gelince, onlar, hiçbir zaman zarar et
meyecek olan bir ticaret umabilirler; çünkü 
Allah, onlara, karşılıklannı tam olarak ödeye
cek ve hatta onlara lütfundan fazlasını bile 
verecektir. Allah, kuşkusuz çok bağışlayan, 
şükrün karşılığını çokça verendir.

113 Oslûp bütünlüğünü sağlamak amacıyla, ayetin başında geçen Allah sözcüğünü özne olarak almayı uy
gun gördük.
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31. Sana vahyettiğimiz, kendinden öncekile
ri onaylayan gerçektir. Allah, kullarından çok 
iyi haberdar olan, lonlan] çok iyi görendir.

32-35. Biz, daha sonra, o kitabı, kullarımız 
arasından seçtiklerimize miras bıraktık: On
lar içinde kimi kendine yazık etmekte, kimi 
orta bir yol tutmakta, kimi de Allah’ın izniyle 
hayır işlerinde yarışmaktadır. İşte bu, çok 
büyük bir lütuftur; çünkü onlar, adn cennet
lerine girecekler, orada altın bilezikler ve in 
cilerle süsleneceklerdir. Orada elbiseleri ise 
ipekten olacaktır. B unun üzerine onlar: “Öv
gü, bizden hüznü gideren Allah'ındır. Rabbi- 
miz, kuşkusuz, çok bağışlayan, şükrün  kar

şılığını çokça verendir. O, lütfiıyla b i
zi, kalacağımız yere yerleştirdi. O ra
da bize ne bir yorgunluk ne de usan ç  
dokunacaktır.” diyeceklerdir.

36-37. İnkar edenlere gelince: onlar 
için cehennem ateşi olacaktır. Ölme
leri için hayatlarına son verilmeye
cektir. Onlardan cehennem  azabı da 
hafifletilmeyecektir. İşte Biz, n ankör
lerden her birini böylece cezalandıra
cağız. Onlar, [o zamanl orada: “Ey 
Rabbimiz! Bizi, b u radan  çıkar da 
yapmış olduğumuzdan başk a  iyi iş 
yapalım!” diye bağnşacaklardır. [Biz 
de onlara]: “Biz, sizi, d ü şü n ü p  öğüt 
alacak birinin d ü şü n ü p  öğüt alabile
ceği kadar yaşatm am ış mıydık? Hem 
size uyancı da gelmemiş miydi? O 
halde azabı tadın; çünkü  zulm eden
lerin hiçbir yardımcısı yoktur!” [diye
rek karşılık vereceğiz].

3 8 . Allah, kuşkusuz, göklerin ve ye
rin gaybını bilendir. O, gerçekten de 
göğüslerde olanı da çok iyi bilendir.



39. Sizi yeryüzünde halifeler yapan 
O’dur. O halde kim inkar edecek 
olursa, [şunu çok iyi bilsin ki], inka
rı kendi aleyhinedir; çünkü inkar 
edenlerin inkan, Allah katında, ga
zabı arttırmaktan, onların inkan, za
rarlarım arttırmaktan başka bir işe 
yaramayacaktır.

40. De ki: “Bana, Allah dışında ça
ğırdığınız ortaklarınızdan haber ve
rini Bana, onların, yeryüzünde ne 
yarattıklarını gösterini” Yoksa onla
rın, göklerin (yönetiminde] bir ortak- 
lıklan mı vardır? Yoksa Biz, kendile
rine bir kitap verdik de onun saye
sinde kendileri bir delil üzerinde mi 
bulunuyorlar? Hayır, hayır, zulme
denlerin birbirlerine vadettikleri, al
datmacadan başka bir şey değildir.

41. Allah, kuşkusuz, gökleri ve yeri, 
yok olmamaları için, [onlan kurduğu 
bir düzen doğrultusunda] tutmakta
dır. Andolsun ki, eğer onların [dü
zenleri] bozulacak olursa, bu taktir
de O’ndan başka hiç kimse, [onlan 
tekrar bir düzen içinde] tutamaz. O, 
gerçekten de çok yumuşak davra
nan, çok bağışlayandır.

42-43. Onlar, kendilerine bir uyancı 
geldiği taktirde, onun yoluna diğer 
halklardan daha çok uyacaklarına 
dair olanca güçleriyle and içmişlerdi. 
Ancak, onlar, kendilerine bir uyancı 
geldiğinde, lonu tanımamışlardı. Üs
telik onun çağnsı], onlann [o çağnya 
karşı duyduklan] nefretlerini, ülkede 
büyüklük taslamalarım, Içağnyı yok 
etmek üzere] kötü planlar yapmala-
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nnı arttırmaktan başka bir işe yaramamıştı. 
Kötü planlar ancak sahibine zarar verir. O 
halde onlar, öncekilere [uygulanmış olan] ya
sanın [kendilerine de uygulanmasını] bekle
mekten başka bir şey yapmayacaklardır: 
çünkü sen, Allah’ın yasasında asla hiçbir de
ğişiklik bulamazsın; sen, Allah’ın yasasında 
asla hiçbir sapma göremezsin!

44. Onlar, kendilerinden öncekilerin sonlan- 
rnn nasıl olduğunu görmek için yeıyüzünde 
gezip dolaşmıyorlar mı? Onlar, kendilerinden 
daha güçlüydüler. Ne göklerde ne yerde Al
lah’ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktun çünkü 
Allah, çok iyi bilen, çok güçlü olandır.
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45. Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanla
rı [derhal] cezalandıracak olsaydı, yeryüzün
de hiçbir canlıyı sağ bırakmazdı. Bununla 
birlikte 0, onları, belirli bir süreye kadar er
telemektedir. Ancak [Allah], süreleri geldiğin
de, [gerekeni yapar]; çünkü Allah, kullarını 
çok iyi görendir.

36. YÂSÎN SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

83 ayetten oluşmaktadır. 1 
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'm Adıyla,

1. Yâ. Sin.

2-6. [Ey Muhammedi] Bilgelik dolu 
olan Kur’an’a andolsun ki, sen, Bi
zim, doğru yola ulaştırmak üzere 
[gönderdiğimiz] elçilerden birisin. 
[Bu Kur’an, sana,] ataları uyarılma
mış olan ve bu yüzden de [doğru ya 
da yanlışın ne olduğundan] habersiz 
bulunan bir halkı uyarman için, çok 
güçlü, çok müşfik olan [Allah] tara
fından indirilmiştir.

7. Andolsun ki, onların çoğunun 
[cezalandırılacaklarına dair verilmiş 
olan] söz mutlaka gerçekleşecektir; 
çünkü onlar, inanmayacaklardır.

8-10. Biz, kafalarını dik tutmak zo
runda kalmaları için, onlann boyun
larına çenelerine kadar dayanan de
mir halkalar geçirdik. Biz, onlann 
önlerine de arkalanna da bir set çe
kerek gözlerini perdeledik, öyle ki 
onlar, artık göremezler. O halde, sen, 
onlan, uyarsan da uyarmasan da 
farketmez; çünkü onlar inanmaya
caklardır!

ıı. Sen, ancak, uyanya uyanı ve 
görmediği halde jöne de Çok Se- 
ven’den korkanı uyarabilirsin. Sen, 
onu, bir bağışlanma ve çok güzel bir 
ödül ile müjdele!

12. Biz, kuşkusuz, ölüleri diriltece
ğiz; ancak Biz, onlann yapmış ol
duklarını ve [geride bırakmış olduk- 
lan] izlerini kaydetmekteyiz. Biz, her 
şeyin apaçık bir kitapta sayıp dökü
münü yapmaktayız.



440 Yâsîn Sûresi, Cüz 22,
13-14. [Ey Muhammedi] Sen, onlara, 

hani şu kendilerine elçiler gelmiş olan 
kent halkım örnek olarak ver! Hani 
Biz, onlara iki elçi göndermiştik. Ama 
onlar, onları yalanlamışlardı. Bunun 
üzerine Biz, [onları] bir üçüncüsüyle 
güçlendirmiştik. [O zaman onlar, on
lara): “Biz, kuşkusuz, size gönderil
miş olan elçileriz.” demişlerdi.

15. Bunun üzerine onlar da: “Siz de 
bizim gibi bir insansınız. Çok Seven 
de [size] hiçbir şey indirmemiştir. Siz 
yalan söylemekten başka bir şey 
yapmıyorsunuz!” diye karşılık ver
mişlerdi.

i6-i7.Elçiler: “Rabbimiz, elbetteki, 
bizim size gönderilmiş elçiler olduğu
muzu bilmektedir. Bize düşen açıkça 
bildirmekten ibarettir.” demişlerdi.

18. O zaman onlar: “Biz, [göreviniz
den ötürü] sizde uğursuzluk seziyo
ruz. Eğer [görevinize) son vermeye
cek olursanız, andolsun ki, sizi ta ş
larız ve böylece size çok acı veren bir 
azap tattırırız!” demişlerdi.

19. Elçiler de: “U ğursuzluğunuz 
kendinizden dolayıdır. Size öğüt ve
rildiği için mi, [uğursuzluk seziyor
sunuz)? Hayır, hayır, siz gerçekten 
de a ş ın  giden b ir halksınız!" diyerek 
karşılık vermişlerdi.

2 0 -2 5 . O anda kentin öbür ucundan 
b ir adam  koşarak gelmiş ve [onlaral: 
“Ey halkım! Elçilere uyun! Sizden 
hiçbir karşılık beklemeyen ve kendi
leri de doğru yolda olan elçilere 
uyun! Bana gelince, ben niçin beni 
yoktan var eden ve hepinizin de dö
n ü şü  kendisine olacak olan (Allah’a)
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ibadet etmeyeyim ki? O’nun dışında başka 
tanrılar mı edineyim? Ama, o taktirde, Çok 
Seven, bana bir zarar vermek isterse, [tann 
edindiklerimin] şefaati bana hiçbir fayda sağ
lamaz ve beni de kurtaram azlar. İşte ben, o 
zaman, apaçık bir sapıklığa düşm üş olurum. 
Ben, kuşkusuz Rabbinize inandım. O halde 
beni dinleyin!" diye haykırmıştı.

26-27, (Bu sözleri üzerine halkı onu öldür
m üştü]. O zaman, kendisine: “Cennete gir!” 
denildiğinde, o da: “Keşke halkım, Rabbimin 
beni bağışladığını ve beni onurlu ve saygın 
kişiler araşm a dahil ettiğini bilseydi!” diye 
haykırmıştı.
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mı? Onlann hepsi mutlaka bir araya 
getirilip (hesap vermek için] huzuru 
muza çıkarılacaklardır.

33-35. İşte ölü toprak, [onları nasıl 
dirilteceğimiz konusunda] onlar için 
bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan 
taneler çıkarırız. Onlar da onlardan 
yerler. Biz, meyvelerinden yemeleri 
için orada hurm a bahçeleri, üzüm 
bağlan varettik ve içlerinde pınarlar 
fışkırttık. Bunlan onlann elleri yap
mış değildir."4 Onlar, hâlâ şükret
meyecekler mi?

36. Toprağm bitirdiklerinden, in- 
sanlann bizzat kendilerinden ve on
lann henüz bilmediklerinden b ü tün  
çiftleri yaratan Allah, her tü rlü  ek
siklikten uzaktır.

37. Gece de onlar için bir delildir. 
Biz, gündüzü ondan sıyınr alıveririz; 
birden karanlıkta kalıverirler!

28-29. Biz, ondan sonra, onun halkını (yok 
etmek için] üzerlerine gökten hiçbir ordu in- 
dirmemiştik ve indirecek de değildik. Sadece 
tek bir çığlık duyuldu... Bir anda sönüp git
mişlerdi.

30. Yazık o kullara! Onlar, her ne zaman 
kendilerine bir elçi geldiyse, onu m utlaka 
alaya alırlardı.

31-32. Onlar, kendilerinden önce nice nesil
leri yok ettiğimizi; onlann kendilerine bir da
ha geri dönüp gelemeyeceklerini görmüyorlar 114

38. Güneş de kendi yörüngesinde 
akıp gitmektedir. Bu, çok güçlü olan, 
iyi çok bilen [Allah’ın] bir belirlemesi
dir.

39. Aya gelince; Biz, onun için de 
kuru bir hurm a dalı haline gelinceye 
kadar birtakım konaklar belirledik.

40. Ne güneşin aya erişm esi ne de 
gecenin gündüzü geçmesi gerekir: 
çünkü her biri bir yörüngede yüz
mektedir.

114 Bazıları, "mâ" harfini lsm-1 mevsul olarak kabul etmektedirler. Buna göre çeviri şöyle olmaktadır: “Biz, 
meyvelerinden ve ellerinin yetiştirdiklerinden yemeleri İçin, orada hurma bahçeleri ve üzüm bağlan var et
miştik..'
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41-44. Onların soylarını dolu bir ge
mide taşımamız ve kendileri için ge
mi gibi binebilecekleri başka şeyler 
yaratmamız da onlar için bir delildir. 
Dilesek, onlan suda boğarız; çünkü 
o zaman ne kimse yardımlarına ko
şabilir ne de onlar kendi başlarına 
kurtulabilirler. Ancak yalnız Biz, [di
lersek, onlara olan) sevgimiz nede
niyle onlan [kurtarır] ve onların belli 
b ir süre daha dünya nimetlerinden 
yararlanm alanm  sağlarız.

45-46. Onlara: “Allah’ın sevgisini ka
zanmanız için, önünüzde ve arkanız
da bulunanların  [O’nun  iradesiyle 
gerçekleştiğinin] bilincinde olun!” 
denildiği zaman [çoğu duymazlıktan 
gelir]. Bu yüzden onlar, her ne za
m an kendilerine Rablerinin ayetle
rinden bir ayet gelse, m utlaka ondan 
yüz çevirirler.

47-48. Nitekim onlara: “Allah’ın size 
nzık olarak verdiklerinden [diğerleri 
için de] harcayın!” denildiğinde, on
lar: “Allah'ın dilediği taktirde doyu
racağı kimseleri biz mi doyuracağız? 
Siz gerçekten apaçık bir sapıklık 
içindesiniz!" diyerek karşılık verirler. 
Yine onlar: “Eğer söyledikleriniz doğ
ru  ise, bu tehdit ne zaman [gerçekle
şecektir? Söyleyin, bakalım!]” diye
rek devam ederler.

49-50. Onlar, aslında, birbirleriyle 
çekişip durdukları bir sırada, kendi
lerini ansızın yakalayacak olan tek 
bir çığlığı beklemekten başka bir şey 
yapmamaktadırlar. İşte onlar, o an 
da ne vasiyette bulunabilecekler ne 
de ailelerine dönebileceklerdir!
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51. Sonunda sura üfürülecektir. İşte onlar, o 
zaman kabirlerinden kalkarak Rablerine doğ
ru koşacaklardır!

52. Onlar, o anda: “Vah bize! Bizi bu  yattığı
mız yerden kim kaldırdı? Bu [gün] Çok Se- 
ven’in vadettiği gündür! Meğer elçiler, doğru 
söylemişler!” diye [pişmanlık içinde] haykıra
caklardır.

53-54. Sadece tek bir çığlık kopacaktır. Onlar, 
o zaman, [hesap vermek üzere] huzurumuzda 
toplanacaklardır. [Onlara orada]: “Bugün hiç
kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğramayacak
tır. Bu yüzden siz, ancak yapüklannızın kar
şılığım göreceksiniz!” [denilecektir].
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55-58. Cennetlikler, bugün, yapacakları her 
şeyden büyük bir zevk alacaklardır. Onlar ve 
eşleri, gölgeler altında tahtlara kurulacaklar
dır. Orada sadece mutluluğu tadacaklardır; 
çünkü diledikleri her şey kendilerinin olacak
tır. Bir de onlara çok müşfik olan Rabbinin 
söyleyeceği “Selam!" olacaktır.

59-64. (Suçlulara gelince, Allah onlara]: “Ey 
suçlular! Siz, bugün, şöyle bir aynim baka
lım! ‘Ey Ademoğullan! Ben, size, şeytana iba
det etmeyin (onun için çalışmayın]; çünkü o, 
sizin apaçık bir düşmanmızdır. Ama Bana

ibadet edin [Benim için çalışın]; çün
kü bu, dosdoğru bir yoldur!’ diye söz 
almadım mı? [Şeytana gelince], o, 
sizden bir çok nesli saptırmıştır. Hiç 
aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte 
bu, [girmekle] tehdit edildiğiniz ce
hennemdir. İnkar etmenizden dolayı, 
şimdi, oraya girin bakalım!” diyecek
tir.

65. Biz, o gün onların ağızlarını m ü
hürleyeceğiz. Ancak elleri bize konu
şacak, ayaklan ise yaptıklarına ta 
nıklık edecektir.

66. Dileseydik, onlann gözlerini kör 
ederdik. Onlar, o zaman da yolu bu l
mak için koşuşurlardı. Ama nasıl gö
receklerdi ki?

67. Yine dileseydik, onlan, olduklan 
yerde başka yaratıklara dönüştürür
dük; öyle ki, onlar, böylece ne ileriye 
gidebilir ne de geri dönebilirlerdi.

68. Biz, kime uzun öm ür vermiş 
isek, onun güç ve yeteneklerinde bir 
azalma meydana getiririz. Hâlâ akıl
larını kullanmayacaklar mı?

69. Biz, ona şiir öğretmedik; zaten 
ona gerekmezdi de. [Ona inen] bir 
öğüt ve [gerçeği] açıklayan bir 
Kur’an’dan başka bir şey değildir.

70. [Ey Muhammedi Biz sana onu], 
canlı olanı uyarm an115 ve inkar eden
lerle ilgili sözün gerçekleşmesi için 
[indirdik].

115 Biz, çeviride “slz’ll kıraaU esas  alm ayı yeğledik.
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71-73. Onlar, bizzat kendi elimizle, 
onlara, sahip olacakları bir çok hay
van yarattığımızı görmüyorlar mı? 
Biz, bu  hayvanlan, bir kısmını bi
nek, bir kısmım da yiyecek olarak 
kullanm alan için, onların yararına 
sunduk. Bu hayvanlarda, onlar için, 
daha bir çok yarar ve içilecek (süt] 
vardır. Onlar, hâlâ şükretmeyecekler 
mi?

74-75. Onlar, kendilerine yardım et
meleri için, Allah dışında, birtakım 
tan n la r  edinmişlerdi. Oysa onlar, 
onlara yardım edemezler. Aksine on
lar, onlan  [korumak için] hazır bir 
asker gibi beklemektedirler.

76. [Ey Muhammedi] O nlann sözle
ri sakın seni üzmesin! Biz, kuşku 
suz, on lann  gizlemekte olduklannı 
da açığa vurduklarını da biliyoruz.

77-78. İnsan, Bizim, onu, bir nutfe- 
den yarattığımızı görmüyor m u? Bir 
de ne göresin o, düşünm e ve ta rtış
ma yeteneğine sahip biri olarak k ar
şımıza çıkmasın mı? Şimdi o, [nasıl 
yaratıldığını unutarak,): “Şu çü rü 
m üş kemikleri kim diriltecek?" diye
rek Bize karşı [akimca] örnek getir
mektedir.
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79-80. De ki: "Onları ilk kez yaratm ış olan, 
diriltecektir: çünkü O. her türlü yaratmayı 
çok iyi bilendir." Sizin için yeşil ağaçtan ateş 
çıkaran O’dur. Şimdi siz de ondan kendi ate
şinizi yakmaktasınız.

8 1-82. Gökleri ve yeri yaratanın, onlann ben 
zerlerini yaratm aya gücü yetmez mi? Elbette 
ki yeter, çünkü O, çok iyi yaratan, çok iyi bi
lendir. O. [bir şeyin olmasını] dilediğinde, ona 
sözü: “01!" demesidir: O da hemen oluverir.

83. Her şeyin hüküm ranlığı elinde bulanan, 
her tü rlü  eksiklikten uzaktır! Siz, sonunda 
O’na  döndürüleceksiniz!
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37. SÂFFÂT SÛRESİ
IMekke’de inmiştir ve 

182 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla.

1-5. [Gerçeği savunm ak üzere] sıra  sıra dizi
lenlere; kötülükten alıkoyanlara; Kur’an  oku
yanlara andolsun ki, sizin tanrınız birdir. O, 
göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin  Rabbi- 
dir. O, doğuların da Rabbidir.

6-10. Biz, kuşkusuz, yakın göğü, yıldızların 
süsü ile süsledik ve onu  her tü rlü  isyankar 
şeytandan koruduk. Bu yüzden onlar, yüce 
topluluğu dinleyem ezler; çü n k ü , o radan  
uzaklaş tini m alan için, kendilerine her ta raf

tan [delici alevler) atılır. [Kıyamet gü
nünde ise) onlar için sürekli bir azap 
olacaktır. Bununla birlikte, onlardan 
biri yine de [bir şekilde birtakım  bil
gileri] kapmayı başaracak olursa, bu 
taktirde, delici bir alev onu derhal iz
ler [ve yok eder!)

ıı. [Ey Muhammedi] Sen şimdi on
lara, sana cevap vermeleri için, sor: 
“Kendilerini mi yoksa diğer b ü tü n  
yarattıklanmızı mı yaratm ak daha 
zordur?" Biz, onlan yapışkan b ir ça
m urdan yarattık.

12-17. Sen, [Allah'ın gücüne] hayran  
kalırken, onlar, [sadece] alay ederler. 
Onlar, kendilerine öğüt verildiğinde, 
öğüt almazlar. [Allah'ın gücünü  gös
teren] bir ayet gördüklerinde ise, onu 
alay konusu yaparlar ve: “Bu, apaçık 
sihirden başka bir şey değildir! Nasıl! 
Biz, ölüp toprak ve kemik yığını ha li
ne geldikten sonra mı diriltileceğiz? 
Hem de bizden önceki atalarım ız da 
mı?” derler.

18-25. [Ey Muhammedi Onlara] de 
ki: “Elbette diriltileceksiniz; hem  de 
aşağılanmış olarak!” O, ancak  kor
kunç bir sesten ibarettir. İşte onlar, 
o anda [kendilerini] diriltilm iş olarak  
görecekler ve: “Vah bize! İşte bu  
[gün] ceza günüdür!” diyeceklerdir. 
[O zam an melekler kendilerine]: “İşte 
bugün, [dünyada iken] yalanlam ış 
olduğunuz karar günüdür!" diyecek
lerdir. [Allah da  meleklerine]: “Zul
medenleri, kendileri gibi o lanlar ve 
Allah dışm da ibadet ettikleri ile b ir
likte b ir araya getirin, on lan  cehen
nem in yoluna sü rü n  ve onları orada
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durdurun; çünkü onlar, sorguya çe
kileceklerdir. Niçin birbirinize yar
dan etmiyorsunuz ki...?”

26-32. Onlar, o gün, Allah’a boyun 
eğeceklerdir. [Ancak çok geç...! Bu 
boyun eğmeleri kendilerine hiçbir ya
rar sağlamayacaktır]. Bu yüzden, bir
birlerine dönerek, birbirlerini sorum
lu tutmak isteyeceklerdir. Birileri: 
“Siz bize sağdan yaklaşırdınız.” der
lerken, diğerleri ise: “Hayır, hayır! Siz 
zaten inanan kimseler değildiniz. Bi
zim sizi zorlayacak hiçbir gücümüz 
yoktu. Ancak siz, kendiniz azgın bir 
halk idiniz! [Bu yüzden], Rabbimizin 
bizimle ilgili [azap] sözü geçekleşmiş 
bulunmaktadır. O halde biz, [o azabı 
hep birlikte] mutlaka tadacağız. Ger
çi sizi biz saptırmıştık ama biz kendi
miz de sapkın kimselerdik.” diyerek 
karşılık vereceklerdir.

33. Onlar, o gün, azapta ortak ola
caklardır.

34-36. İşte Biz, suçlulara bu şekilde 
davranacağız; çünkü kendilerine: 
“Allah’tan başka tann  yoktur.” denil-
diğinde, onlar: “Biz, şimdi, deli bir 
şair için, tanrılarımızı mı terk edece
ğiz?” diye karşılık vererek büyüklük 
taslarlardı.

37. Hayır, hayır! O, gerçeği getirmiş 
ve elçileri onaylamıştır.

38-39. Siz, gerçekten de çok acı ve
ren bir azabı tadacaksınız! [Ancak 
şunu  hiçbir zaman unutm ayın ki], 
siz. aslında sadece yaptıklarınızın 
karşılığım görmüş olacaksınız!

40-49. Bununla birlikte, gerçek kul
ların [ahirette durumları farklı ola
caktır]; çünkü onlar için, bilinen bir

nzık, meyveler olacaktır. Onlar, naîm cennet
lerinde ağırlanacaklar, tahtlar üzerinde bir
birlerine bakarak [oturacaklardır]. Etrafların
da [cennet] pınarlarından [doldurulan], ber
rak olan, içenlere lezzet veren, ama başlarını 
döndürmeyen, sarhoş etmeyen kadehler do
laştırılacaktır. Yanlarında, kendilerinden 
başkasma bakmayan iri gözlü eşler olacaktır. 
Onlar, sanki gün yüzü görmemiş yumurta gi
bi [tertemizdirler],

50. Onlar, birbirlerine dönerek, birbirlerine 
[geçmiş hayatları hakkında] soracaklardır.
51-60. İçlerinden biri [etrafındakilere]: “Be

nim, bana: ‘Sen, bizim, ölüp de toprak ve ke-
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mlk yığını haline geldikten sonra. |hesap ver
mek üzere] tekrar dirileceğimizi gerçekten 
onaylıyor m usun?' diyen bir arkadaşım  vardı. 
Şimdi siz. onu görüyor m usunuz?” diyecek ve 
o da [onu] arayacak ve onu cehennemin orta
sında görecektir ve ona: "Allah'a andolsun kİ. 
az kalsın, [kendin gibi] beni de helak edecek
tin! Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de 
orada olurdum." diyerek sözlerini sürdüre
cektir. [Daha sonra cennetteki arkadaşlarına 
yönelerek onlara|: "Biz, ilk ölümümüz dışın
da, bir daha ölmeyeceğiz ve azaba da uğratıl
mayacağız. değil mi? İşte, en büyük kurtu luş 
ve mutluluk budur!” diyecektir.

61. O halde çalışanlar, böylesi için 
çalışsınlar!

62. Şimdi ziyafet olarak bu mu yok
sa zakkum ağacı mı daha hayırlıdır?

63-67. Biz, onu, zulmedenler için bir 
sınanma vesilesi kılmış bulunuyo
ruz. O. cehennemin dibinde biten bir 
ağaçtır. Meyveleri ise şeytanların 
başlan gibidir. Onlar, ondan yiye
cekler ve kannlannı onunla doldura
caklardır. Sonra, onlar için, bunun 
üzerine kaynar su  kanştınlm ış bir 
içki olacaktır.

68-70.Sonunda onlann dönüşü, ke
sinlikle çılgın ateşe olacaktır; çünkü 
onlar, atalannı sapık kimseler olarak 
bulmuşlardı. Onlar da onlann izin
den koşuştunıyorlardı.

71 73. Andolsun ki, onlardan önceki 
eski halklann çoğu doğru yoldan 
sapmıştı. Andolsun ki. Biz, onlara da 
uyancılar göndermiştik. Uyanlanla- 
n n  sonunun nasıl olduğuna bir bak 
sana!

74. Bununla birlikte Allah'ın gerçek 
kullan, [sonlan İyi olacak olanlar
dır].

75-81. Andolsun ki, Nuh bizi çağır
mıştı. Biz ne de güzel karşılık vere
niz! Böylece Biz, onu ve ailesini çok 
büyük bir felaketten kurtarm ış ve 
soyunun da yeryüzünde kalmasını 
sağlamış ve böylece ona, sonradan 
gelenler arasında Igüzel bir ad] bı-
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çakmıştık. O halde alemler İçinde 
Nuh’a selam olsun! İşte Biz iyilik ya
panları böylece ödüllendiririz; çünkü 
o, bize inanan kullanmızdandı.

8 2 . Sonra da Biz, diğerlerini suda 
boğmuştuk.

83-87. Kuşkusuz, İbrahim de onun 
taraftarlanndandı. Hani o, bir zaman
lar, temiz bir kalple Rabbine yönel
mişti. Hani o, babasına ve halkına: 
“Siz, neye ibadet ediyorsunuz? Siz, 
Allah dışında uydurma birtakım tan 
rılara mı [boyun eğmek] istiyorsunuz? 
O halde alemlerin Rabbi hakkındaki 
düşünceniz nedir?” diye sormuştu.

88-90. İbrahim, o zam an yıldızlara 
bir göz atm ış ve: “Ben has ta  olaca
ğım” demişti. B unun üzerine onlar, 
ona arkalarını dönüp oradan uzak
laşmışlardı.

91-92. O da tanrılarının yanına gizlice 
sokulm uş ve [onlara]: “[Siz ikram edi
len yemekleri] yemiyor m usunuz? Ni
çin konuşm uyorsunuz ki...?” demişti.

93. Sonra üzerlerine yürüyüp onlara 
sağ eliyle kuvvetli bir darbe indirmişti.

94. [D urum dan haberdar olan halk] 
koşarak  onun  yanm a gelmişlerdi ve 
[yaptıklarından dolayı onu suçlam ış
lardı].

95-96. B unun  üzerine o da [onlara]: 
“Siz, sizi de yaptıklarınızı da yaratan 
Allah olduğu halde yine de kendi elle
rinizle yonttuklarınıza mı ibadet edi
yorsunuz?” diyerek karşılık vermişti.

97. Onlar da [birbirlerine]: “O nun için 
bir odun yığını hazırlayalım116 ve onu 
ateşin ortasına atalım!” demişlerdi.

98. Böylece onlar, onu [yok etmeyi] 
planlam ışlardı; ancak  Biz, [planlan-

£3 ^  i\S\sX lss

nı boşa çıkarm ak suretiyle] onlan küçük dü 
şürm üştük.

99-101. İbrahim: “Ben Rabbime gidiyorum. 
O, bana  yol gösterecektir. Rabbim! Bana iyi
lerden olacak olan bir çocuk bağışla!” demiş
ti. İşte Biz, o zam an, ona uslu  bir erkek ço
cuk müjdelemiştik.

102 . Çocuk, kendisiyle birlikte yürüyecek 
çağa eriştiğinde, İbrahim  [ona]: “Yavrucu
ğum! Ben, rüyam da, seni boğazladığımı gör
düm . Ne diyeceğini bir d ü şü n  bakalım!” de
mişti. O da: “Ey babacığım! Sana söyleneni 
yap! İnşaallah beni güçlüklere göğüs geren
lerden bulacaksın." diyerek karşılık vermişti.

116 Burada da üslûp özelliği nedeniyle “siz”ll ifadeler “biz”ll olarak çevrilmiştir.
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103-106. Her İkisi de kendilerini [Allah’ın İra 

desine] teslim ettiklerinde ve İbrahim  de om 
[boğazlamak üzere) yüz ü s tü  yaürdığında 
Biz, ona: “Ey İbrahim! Sen, rüyayı gerçekleş 
tirdin. İşte Biz, iyilik yapanları böylece ödül 
lendiririz. Bu, gerçekten de çok açık b ir sm a 
ma idi." diye seslenm iştik.

107. Biz, onu çok büyük  b ir ku rb an  karşılı 
ğında kurtarm ıştık.

108-ui. Biz, sonradan  gelenler a rasında  ona 
[güzel bir ad[ bırakm ıştık. O halde İbrahim ’e 
selam olsun! İşte Biz, iyilik yapanları böylece 
ödüllendiririz: çünkü  o, bize inanan  ku llan- 
mızdandı.

112-113. Biz, ona, iyilerden b ir pey
gam ber olarak İshak ’ı m üjdelem iş
tik. O nu da İshak’ı d a  m übarek  kıl
mıştık. O nlann soyundan, iyilik y a 
pan lar olacağı gibi, açıkça kendileri
ne yazık edenler de olacaktır.

114-122. A ndolsun ki, Biz, M usa’ya 
da H arun 'a  d a  n im etler verm iştik . 
Böylece Biz. o n lan  ve halk ların ı o 
çok büyük  felaketten ku rta rm ış , o n 
lara  yardım  etm iştik, öyle ki, so n u n 
da ü s tü n  gelenler onlar o lm uşlardı. 
Biz, her ikisine de [hükümlerimizi] 
açıklayan kitabı verm iş ve böylece 
onlan  doğru yola u laştırm ıştık . Biz. 
sonradan  gelenler a rasın d a  o n la ra  
Igüzel b ir ad] b ırakm ıştık . O halde  
M usa’ya ve H arun’a  selam  olsun! İş 
te Biz, iyilik y ap an lan  böylece ödü l
lendiririz; çünkü  onlar, in a n a n  k u l
lanm adand ı.

123-126. İlyas d a  halk ına: “Allah’m  
bilincinde olm ayacak m ısınız? Y ara
tıcıların en güzelini, sizin ve sizden 
önceki atalarınızın rabb i olan A llah’ı 
te rk  ederek Ba’l’i m i çağıracaksınız?" 
diyen elçilerdendi.
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127-132. Ancak onlar, onu yalanla

mışlardı. Bu yüzden onlar, (kıyamet 
gününde cehennemde) hazır bulu
nacaklardır. Bununla birlikte, Al
lah'ın gerçek kullan, (kıyamet gü
nünde cennetle ödüllendirilecekler
dir]. Biz, sonradan gelenler arasında 
ona da [güzel bir ad] bırakmıştık. İl- 
yas’a selam olsunl İşte Biz, iyilik ya
pardan böylece ödüllendiririz; çünkü 
o, inanan kullanmızdandı.

133-138. Lut da elçilerimizdendi. Biz, 
[halkını günahlarından dolayı yok 
etmeğe karar verdiğimizde], Lut’u ve 
geride kalanlar arasında bulunan 
yaşlı bir kadm dışmda, ailesini de 
kurtarmıştık. Sonra da diğerlerini 
yok etmiştik. Siz, şimdi, sabah, ak
şam onlann bulunduklan yerlerden 
geçmektesiniz. Hâlâ aklınızı kullan
mayacak mısınız?

139-148. Kuşkusuz, Yunus da dolu 
bir gemiye doğru kaçarken elçileri- 
mizdendi. [Gemide bulunanlarla bir
likte] kur'a çekmişti. Ancak, kaybet
mişti. [Bunun üzerine ganidekiler 
onu denize atmışlardı]. Derken bir 
balık, o, kendini kınarken, onu yu- 
tuvermişti. Şayet o, Allah’ı teşbih 
edenlerden olmasaydı, insanların di
rileceği güne dek balığın kanunda 
kalırdı. Bunun üzerine Biz, onu has
ta bir halde iken, ıssız bir sahile atı- 
veraıiştik. Biz, [gölge yapması için], 
üzerine kabakgillerden bir bitki biti- 
rivermiştik. Biz, onu, yüz bin ya da
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daha fazla insana [elçi olarak] göndermiştik. 
Onlar inanmışlardı. Bu yüzden Biz de onlann 
belli bir süreye kadar dünya nimetlerinden 
yararlanmalarını sağlamıştık.

149-150. [Ey Muhammedi] Sana açıklamalan 
için onlara sor; “Kızlar, Rabbüıin, erkekler ise 
onlann mıdır? Yoksa Biz, melekleri, onlann 
gözü önünde mi dişi olarak yarattık?”

15M53. Şunu çok iyi bilin ki, onlar, kendi 
uydurmalan olarak; “Andolsun ki, Allah do
ğurmuştur." demektedirler. Onlar: “Allah, 
kızlan oğullara yeğlemiştir.” [derlerken de] 
yalan söylemektedirler.
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154. Ne oluyor size? Siz, ne biçim karar veri
yorsunuz?

155. Hiç düşünmüyor musunuz?

156-157. Yoksa sizin, apaçık bir deliliniz mi 
vardır? Eğer söyledikleriniz doğru ise, kitabı
nızı getirin!

ne de ibadet ettikleriniz, cehenneme 
gireceklerden başkalarını ayartıp Al
lah yolundan uzaklaştıramazsınız!

164-166. [Melekler]: “Bizim herbiri- 
mizin belli bir makamı vardır. Biz, 
kuşkusuz, sıra sıra durur ve Allah'ı 
teşbih ederiz.” derler.

167-173. Onlar: “Eğer yanımızda ön
cekilere verilen kitaplardan bir kitap 
olsaydı, biz de kesinlikle Allah'ın ger
çek kullarından olurduk." demekte
dirler. [Ancak, o kitap geldiğinde], 
onu inkar etmişlerdi. Ama onlar, ya
kında bileceklerdir! Andolsun ki, Biz, 
kullanınız olan elçilerimize söz ver
mişizdir: Onlar, mutlaka yardım gö
receklerdir! Galip gelecek olan da 
mutlaka Bizim ordumuz olacaktır!

174-175. O halde sen, bir süreye ka
dar onlardan uzak dur ve onların 
[halini] gör! Onlar da yakında göre
ceklerdir!

176-177. Onlar, gerçekten de azabı
mızın çabucak gelmesini mi istiyor
lar? Eğer o azap [bir sabahl yurtlan- 
na inecek olursa, uyanlanlar, [şunu 
çok iyi bilsinler ki], o sabah kendile
ri için çok kötü bir sabah olacaktır!

178-179. O halde sen, bir süreye ka
dar onlardan uzak dur ve onların 
[halini] gör! Onlar da yalanda göre
ceklerdir!

158-159. Onlar, Allah ile cinler arasında bir soy 
bağ uydurmuşlardı. Andolsun ki, cinler de on
ların [hesaba çekilmek üzere Allah'ın] huzuru
na getirileceklerini çok iyi bilmektedirler. Allah, 
onlann betimlemelerinden uzaktır, yücedir.

160-163. B ununla birlikte Allah'ın gerçek kul
lan [bu şekilde davranmazlar]: çünkü  ne siz

180. Senin Rabbin, kudret ve izzet 
sahibi olan Rabbin, onlann betimle
melerinden uzaktır, yücedir!

181. Gönderilmiş olan elçilere selam 
olsun!

182. Övgü ise, alemlerin Rabbi olan 
Allah’ındır!
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38. SÂD SÛRESİ 
[Mekke'de İnmiştir ve 

88 ayetten oluşmaktadır. I
Çok S e m i. Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

1-2. Sâd. öğüt dolu olan Kur'an’a 
andolsun ki. inkar edenler, [iddia et
tiklerinin] aksine, boş bir gurur ve 
aynlık içinde bulunmaktadırlar!

3. Biz, onlardan önce nice nesli yok 
etmiştik. Onlar, [azabımız üzerlerine 
çökerken] feryat etmişlerdi. Ancak za
man artık kurtulma zamanı değildi.

4-5. Onlar, kendilerine içlerinden bir 
uyananın gelmesine şaşmışlardır. Bu 
durum karşısında inkar edenler: “Bu, 
çok yalancı bir sihirbazdır. O. tannla- 
n  tek bir tann mı yaptı? Doğrusu bu, 
çok tuhaf bir şeydir!" demişlerdi.

6-8. İçlerinden ileri gelenler [birbir
lerine]: “Haydi yürüyelim117 ve tann- 
lanmıza [ibadet etmekte] direnelim! 
İşte bizden istenen budur! Biz, böyle 
bir şeyi son zamanlardaki dinlerin 
hiçbirinde duymadık. Bu, uydurul
muş yalandan başka bir şey değildir. 
O uyan içimizden ona mı indirildi?" 
diyerek ileri atılmışlardı. Hayır, ha
yır! Onlar, gerçekten de Benim uya
nın konusunda kuşku içinde bulun
maktadırlar. Hayır, hayır! Onlar, he
nüz Benim azabımı tatmadılar!

9-10. Yoksa, çok güçlü, çok verici 
olan Rabbinin sevgi hâzineleri onla- 
nn yarımda mıdır? Yoksa göklerin, 
yerin ve ikisi arasında bulunanlann 
hükümranlığı onların elinde midir? 
O halde, yollannı bulup [göklere] 
yükselsinler [de görelim bakalım]!

lı. Onlar, çeşitli gruplardan oluş
muş bir ordudur; işte şurada da boz
guna uğratılacaklardır.

y
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12-15. Onlardan önce de Nuh halkı. Ad halkı 
ve kazıklar sahibi Firavun, Semud halkı, Lut 
halkı ve Eyke halkı da [elçilerimi] yalanlamış
lardı. İşte onlar, [elçilere karşı birleşen] grup
lardır. Onlardan her biri elçileri yalanlamış
lardı ve bu yüzden de azabımı hak etmişler
di. Bunlar da tekrarı olmayacak olan tek bir 
çığlığı beklemekten başka bir şey yapmamak
tadırlar!

16. Onlar, [alay ederek]: “Ey Rabbimiz! Sen. 
bize, hesap gününden önce, payımıza [düşen 
azabı] hemen veriver!” demektedirler.

117 Burada da üslûp özelliği söz konusudur.
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17-20. [Ey Muhammedi) Sen onlann söyle
diklerine göğüs ger ve çok güçlü olan kulu
muz Davud’u hatırla! O. gerçekten de Allah'a 
çokça yönelen biriydi. Bu yüzden Biz, akşam 
ve sabah onunla birlikte teşbih etmeleri için 
dağlan ve sürüler halindeki kuşlan da onun 
emrine vermiştik: Her biri O'na yönelmişler
di. Biz, onun hükümranlığım güçlendirmiş ve 
ona, bilgelik, yanlış ile doğruyu birbirinden 
ayırma yeteneği vermiştik.

21-23. [Ey Muhammedi] Sana davacıların ha 
beri ulaştı mı? Hani onlar, mabedin duvarına 
tırmanmışlar ve (ansızın) Davud'un yanına 
girmişlerdi de o da onlardan korkmuştu. Bu

nun üzerine onlar: ‘Sakın korkma! 
Biz iki davacıyız. Birimiz diğerinin 
hakkına tecavüz etmiştir. O halde 
sen aramızda adalet ile karar ver sa
kın haktan sapma: bize doğru yolu 
göster!" demişlerdi. [İçlerinde b ir ' 
"Bu. benim kardeşimdir. Onun dok
san dokuz koyunu, benim ise sadece 
tek bir koçunum vardır. Buna rağ
men o, Çine de: ‘Onu da bana ver k: 
benimkilerle birlikte bakayım ded. 
ve tartışmada bana üstün geldi." [de
mişti].

24-25. Davud da [ona): ‘Andolsun kı. 
o, senin kovuntum kendi koyunlan- 
na katmak istemekle sana haksızlık 
etmiştir. Ortakların çoğu, kuşkusuz 
birbirlerine haksızlık ederler. Ancak 
inanan ve iyi işler yapanlar [haksız
lık etmezler). Bunlar da ne kadar az
dırlar!” diye karşılık vermişti. Davud. 
[birden) Bizim kendisini sınadığımızı 
anlayıvermişti. Bunun üzerine Rab- 
binden bağışlanma dilemiş ve eğile
rek secdeye kapanmış ve Allah'a yö
nelmişti. Biz de onu bu [günahından 
dolayı) bağışlamıştık. Onun, kuşku
suz. [kıyamet gününde] katımızda 
bir yakınlığı ve çok güzel bir geleceği 
olacakta.

26. Biz, [ona): “Ey Davud! Biz seni 
yeryüzünde halife yaptık. O halde in
sanlar arasında adaletle karar veri 
Seni Allah'ın yolundan saptam am a
sı için sakın arzularına uyma! Allah 
yolundan saptıranlara gelince: onlar 
için, hesap gününü unutmalarından 
dolayı çok şiddetli bir azap olacak
ta." demiştik.
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27. Biz, göğü, yeri ve ikisi a rasında
kiler! boş yere yaratm adık. Bu. inkar 
edenlerin düşüncesidir. Ateşe gire
cek olan inkarcıların vay haline!

28. Yoksa Biz, inananları ve iyi işler 
yapanları, yeryüzünde bozgunculuk 
yapan lar gibi mi tutacağız. Yoksa 
Biz, Allah bilincinde olanları, yoldan 
çıkm ış olanlarla bir mi tutacağız?

29. Bu [Kur’ân], Bizim, ayetleri üze
rinde düşünm eleri ve akıl sahipleri
n in  [onlardan] öğüt alm aları için, sa 
na  indirdiğimiz m übarek b ir kitaptır.

30-33. Biz, Davud’a Süleym an’ı ver
miştik. Süleym an ne güzel bir kuldu. 
O gerçekten de Allah’a çokça yönelen 
biriydi. Hani b ir akşam üstü , kendi
sine, b ir ayağım tırnağı üzerine dikip 
üç ayağı üzerinde d u ran  çalımlı ve 
sa f kan  koşu  a tlan  sunulm uştu . O 
da: “G erçekten de ben, malı, Rabbi- 
mi anm am ı sağladığı için çok seve
rim .” dem işti ve sonunda onlar, göz
den  kaybolduklannda: “O nlan b ana  
geri getirin!” dem işti. [Atlar yanına 
vardık larında], bacak lan n ı ve bo- 
y u n lan m  okşam aya başlam ıştı.

34-35. A ncak Biz, [bundan önce], 
tah tın ın  üzerine b ir ceset koym ak 
suretiy le Süleym an’ı sınam ıştık. Bu
n u n  üzerine o, [Bize] yönelm iş ve: 
“Rabbim! Beni bağışla; bana, benden 
so n ra  hiç kim seye layık olm ayacak 
b ir h ü k ü m ran lık  ver: Ç ünkü  Sen, 
çok verensin!” dem işti.
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39. [Biz ona]: “Bu, Bizim san a  olan bir lütfu- 
m uzdur. O halde, sen  de onu ister [başkala
rına] ver ister verme; [bu, san a  kalmış bir ko
nudur], Bu konuda hiçbir şekilde hesaba çe
kilecek değilsin!” [demiştikl.

40. O nun, kuşkusuz, [kıyamet gününde] ka
tımızda b ir yakınlığı ve çok güzel bir geleceği 
olacaktır.

36-38. B u n u n  üzerine Biz de rüzgan  
o n u n  em rine verm iştik; öyle ki, o, 
o n u n  sözüyle, dilediği yere hafif hafif 
eserdi. [Yine Biz], b ina  yapan, dalgıç
lık eden şeytanları ve zincire vuru l
m u ş başkaların ı da  [onun em rine 
verm iştik].

41-42. [Ey Muhammedi] Kulumuz Eyyüb’ü 
de an . Hani o, Rabbine: “Şeytan bana bitkin
lik ve acı verm ektedir.” diye seslenmişti. [Bu
n u n  üzerine Biz ona]: “Ayağım yere vur. İşte 
[sana] yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su!” 
[demiştik].
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43. Biz, ona, sevgimizin bir açılımı ve akıl sa
hipleri için de bir uyan olmak üzere ailesini 
ve onlarla birlikte bir o kadarım da bahşet- 
raiştik.

44. (Yine Biz, ona]: “Eline bir demet sap al ve 
onunla vur; yeminini bozma!” demiştik. Biz, 
gerçekten de onu, güçlüklere göğüs geren bi
ri olarak bulmuştuk. O ne iyi bir kulumuzdu. 
0, gerçekten de (Bize] çokça yönelen biriydi.

45-47. (Ey MuhammedlJ Güçlü ve basiret sa
hibi kullanmızdan olan İbrahim’i, İshak’ı ve 
Ya'kub’u da an! Biz, onlara ahiret yurdunu 
hatırlama özelliğini vermiştik. Onlar, bizim 
katımızda, seçkin ve iyi kimselerdendi.

48. İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifl'i de 
an! Hepsi de iyilerdendi.

49-52. Bu, bir uyandır. Allah bilin
cinde olanlar için, çok güzel bir gele
cek olacaktır: Kapılan kendileri için 
açılacak olan “adn" cennetleri [onlan 
beklemektedir]. Onlar, orada koltuk- 
lanna yaslanarak, birçok meyve ve 
içecek isteyeceklerdir. Yanlarında 
kendilerinden başkalanna bakmaya
cak olan yaşıt kızlar olacaktır.

53-54.İşte bunlar, size, hesap günü 
için vadedilenlerdir. Bunlar, kuşku
suz, bizim, bitmek ve tükenmek bil
meyen nzkımızdır.

55-58. İşte [Allah bilincinde olanlan 
bekleyen güzel gelecek] budur. Bu
nunla birlikte, azgınlar için çok kötü 
bir gelecek olacaktır: çünkü onlar, 
cehenneme gireceklerdir. Kalmılacak 
ne kötü yerdir orası! İşte kaynar su 
ve irin! O halde tatsınlar bakalım, 
tatsınlar onu! Buna benzer daha 
başka çeşit çeşit azapları da...

59. (Cehennemin bekçileri inkarcı
ların liderlerine]: “İşte bunlar, sizinle 
birlikte cehenneme girecek olan top
luluktur." [dediklerinde, onlar da]: 
“Onlar rahat yüzü görmesinler!” di
yeceklerdir. Onlar, mutlaka ateşe gi
receklerdir.

60-61. (Liderlere uyanlar ise onlara]: 
“Hayır, hayır! Asıl siz rahat yüzü gör
meyin! Onu bize siz sundunuz! Ne 
kötü bir yerdir [burası]!” diyecekler 
ve devamla: “Rabbimiz! Bunu bizim 
başımıza kim getirdiyse onun ateşte
ki azabını kat kat arttır!” diye (Al
lah’a] yalvaracaklardır.
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62-64. (İnkar edenler, bu arada bir- 
birlerinel: “Dünyada iken kendilerini 
kötülerden saydığımız, alaya aldığı
mız kimseleri niçin burada göremi
yoruz ki...? Yoksa onlar [buradalar 
daj gözümüzden mi kaçtılar?” diye
ceklerdir. İşte cehennem halkının 
birbirleriyle olan çekişmeleri (bu şe
kilde] gerçekleşecektir.

65-66. [Ey Muhammedi] De ki: “Ben 
sadece bir uyarıcıyım. Bir Olan, [var 
olanlar üzerinde] Mutlak Otorite Sa
hibi Bulunan, göklerin, yerin ve ikisi 
arasında bulunanların Rabbi çok 
güçlü, çok bağışlayıcı olan Allah’tan 
başka tanrı yoktur."

67-68. De ki: “Bu, çok büyük bir ha
berdir. Buna rağmen siz yine de on
dan yüz çeviriyorsunuz!”

69-70. [Yine de ki]: “Yüce topluluk, 
[insanın yaradılışım] tartıştıkları sı
rada, benim onlarla ilgili hiçbir bil
gim yoktu. Bana sadece apaçık bir 
uyarıcı olduğum vahyedilmektedir."

71-74. Hani bir zamanlar Rabbin me
leklere: “Ben, çamurdan bir insan ya
ratacağım; onu tam anlamıyla şekil
lendirip ona ruhumdan üfleyeceğim 
zaman, önünde yere kapanarak onu 
selamlayın!” demişti. Bunun üzerine 
melekler, İblis dışında, hep birden 
önünde yere kapanarak onu selamla- 
mışlardı; çünkü o, büyüklük taslamış 
ve böylece inkar edenlerden olmuştu.

75. O zaman Allah, [ona]: “Ey İblis! 
Ellerim ile yarattığınım önünde saygı 
ile yere kapanmaktan seni alıkoyan 
nedir? Sen, [başka bir yaratık önün
de yere kapanamayacak kadar] ki
birli misin? Yoksa, sen, gerçekten de 
kendini üstün görenlerden misin?" 
diyerek sormuştu.

76. İblis ise: “Ben, ondan daha iyi
yim; çünkü Sen beni ateşten, onu ise 
çamurdan yarattın." diyerek karşılık 
vermişti.

77-78.Allah, [ona]: “[Mademki öyle, o halde 
derhal] çık buradan; çünkü sen bundan böy
le artık [ilahi makamdanl kovulmuş birisin! 
Bu yüzden hesap gününe dek, hep lanetli ka
lacaksın!" buyurmuştu.

79. Bunun üzerine İblis [O'na]: “Ey Rabbim! 
O halde, tekrar dirilecekleri güne dek, bana 
süre tanı!" demişti.

80-81. Allah da [ona]: “Pekala, o halde sen, 
zamanı [ancak Benim tarafımdan] bilinen bir 
güne kadar mühlet verilenlerdensin!" diye 
karşılık vermişti.

82-83. İblis de [O'na]: “Senin kudretine an- 
dolsun ki, ben, senin gerçek kulların dışında, 
onların hepsini azdıracağım!” demişü.
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84-85. [Bunun üzerine Allah da): “İşte gerçek 
budur; Ben de gerçeği söylüyorum: Andolsun 
kL Ben, cehennemi, seninle ve sana uyanlar
la, hep birlikte, dolduracağım!” [diye buyur- 
muştuj.

86-88. De ki: “Ben, bundan dolayı sizden hiç
bir karşılık istemiyorum. Ayrıca ben, kendili
ğinden yükümlülük altına girenlerden de de- 
Pm. Bu [Kur’an], alemlere bir uyandan baş
ka bir şey değildir. Andolsun ki, siz, bir süre 
sonra onun haberinin [doğruluğunu] mutla
ka anlayacaksınız!"

39. ZÜMER SÛRESİ
[Mekke'de inmiştir ve 

75 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

1. Bu kitap, çok güçlü, çok bilge 
olan Allah tarafından indirilmiştir.

2. [Ey Muhammedll Biz, sana kitabı 
gerçek olarak indirdik; o halde için
den gelerek, dürüstçe Allah’a ibadet 
et [O’nun için çalış]!

3. Şunu çok iyi bilin ki, arınmış din 
sadece Allah'ındır. Bununla birlikte, 
O’nun dışında dostlar edinenlere ve: 
“Biz onlara, sadece bizi Allah’a yak
laştırmaları için ibadet ediyoruz.” 
[diyenlere] gelince: Allah, görüş ayrı
lığına düştükleri konularda onlar 
arasında hükmünü verecektir. Allah, 
kuşkusuz, yalan söyleyen, nankör
lük eden kimseyi asla doğru yola 
ulaştırmaz!

4. Eğer Allah, bir çocuk edinmek is
teseydi, yarattıklarından dilediğini 
seçerdi. O, gerçekten de tek olan ve 
[var olanlar üzerinde] mutlak otorite
si bulunandır.

5. Gökleri ve yeri gerçek [bir düzene 
uygun] olarak yaratan O’dur: Böyle- 
ce O, geceyi gündüzün, gündüzü de 
gecenin üzerine örtmekte, her biri 
belli bir süreye kadar akıp gidecek 
olan güneşi ve ayı da [koyduğu yasa
lara] boyun eğdirmektedir. Şunu çok 
iyi bilin ki, Allah, çok güçlü olan, çok 
bağışlayandır!
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6. O. [öncelikle] sizi tek bir canlı 
varlıktan yaratmış ve sonra ondan 
da [dişi ve erkek olmak üzere] eşini 
var etmiştir. O, size [dişi ve erkek ol
mak üzere] her iki cinsten dört tür 
hayvanı da bağışlamıştır. O, sizi an 
nelerinizin karınlarında, üç karanlık 
içinde, bir yaratma sürecinden geçi
rerek yaratm aktadır. İşte bü tün  
bunlan  [yaratan], Rabbiniz olan Al
lah’tır. H üküm ranlık O’nundur. 
O ndan başka tanrı yoktur. Buna 
rağmen nasıl oluyor da yine de 
[O’ndan] uzaklaşabiliyorsunuz?

7. Eğer nankörlük edecek olursanız, 
[şunu çok iyi bilin ki], Allah'ın size 
hiçbir şekilde gereksinmesi yoktur. 
Bununla birlikte O, kullarının nan
körlüklerinden asla hoşnut olmaz. 
Şükredecek olursanız, sizden bunu 
hoşnutlukla karşılar. Hiçbir taşıyıcı, 
bir başkasının yükünü yüklenmez. 
Sonunda dönüşünüz Rabbinize ola
caktır. O, [o zaman] size yaptıklarını
zı bildirecektir; çünkü O, göğüslerde 
olanı çok iyi bilendir.

8. İnsan, başı dara düştüğü zaman, 
Rabbine yönelerek O’na yalvarır. Al
lah, ona, katından bir nimet verince 
de önceden O’na yalvardığını u n u tu 
verir. Böylece o, Allah yolundan sap
tırmak için, O’na eşler koşmaya b aş
lar. [Ey Muhammedi] Sen, [ona] de 
ki: “Sen. inkarınla, biraz daha eğlene 
dur bakalım! Ama [unutm a ki], sen, 
cehennemliklerdensin!”
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9. [O inkar eden mi] yoksa, geceleyin secde 
ederek, ayakta durarak ibadet eden, ahiret- 
ten çekinen ve Allah’ın sevgisini uman kimse 
mi [Allah katında daha değerlidir]? De ki: 
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" An
cak akıl sahipleri, düşünüp öğüt alırlar.

10. De ki: “Ey inanan kullarım! Allah’ın bi
lincinde olun! Bu dünyada iyilik yapanlara 
gelince; onları [ahirette] iyilik beklemektedir. 
[Unutmayın ki], Allah’ın yeryüzü çok geniştir. 
Güçlüklere göğüs gerenlere de gelince; onla
ra  karşılıkları hesapsız olarak ödenecektir."
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11-12. De ki: Bana, içimden gelerek, samimi 

bir biçimde Allah’a ibadet etmem [O’nun için 
çalışmam] ve kendini Allah’a teslim edenlerin 
öncüsü olmam buyrulmuştur.”

kendilerini hem de ailelerini ziyana 
sokacak olanlardır. Şunu çok iyi bi
lin ki, işte apaçık hüsran budur!” 
Onların üzerlerinde de altlarında da 
ateşten katmanlar olacaktır. İşte Al
lah, kullarını bu şekilde korkutmak
tadır. Ey kullarım! O halde Benim bi
lincimde olun! Tağuttan ve ona iba
det etmekten [onun için çalışmak
tan] kaçınanlara ve Allah’a yönelen
lere gelince; onlar için (kıyamet gü
nünde, kalıcı mutluluk] müjdesi var
dır. O halde sen, bütün sözleri dinle
yen ve sonunda da en güzeline uyan 
kullarımı müjdele! İşte onlar, Al
lah'ın doğru yola ulaştırdıkları ve 
gerçekten de akıl sahibi olan kimse
lerdir.

19. [Ey Muhammedi] Hakkında 
azap sözü gerçekleşmiş olanı, ateş 
içinde bulunanı, sen mi kurtaracak
sın?

20. Bununla birlikte Rablerinin bi
lincinde olanlara gelince; onlar için, 
Allah'ın sözü gereği, [cennette] üst 
üste yapılmış olan ve altlarından ır
maklar akan köşkler olacaktır. Allah 
ise verdiği sözden dönmez!
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13. De ki: “Eğer Rabbime isyan edecek olur
sam, o büyük [hesap gününde başıma gele
cek olan] azaptan korkarım.”

14. De ki: “Ben, inancımda samimi olarak, 
içimden gelerek Allah'a ibadet ederim [O’nun 
için çalışırım]."

15-18. O halde siz de O’nun dışmda dilediği
nize ibadet edin! De ki: “Gerçekten hüsrana 
uğrayacak olanlar, kıyamet gününde hem

21. Sen, Allah'ın gökten su indirdi
ğini, onu yer altodaki kaynaklara 
kattığım, sonra onunla türlü renk
lerde bitkiler yetiştirdiğini görmüyor 
musun? Ancak o bitkiler, daha son
ra kururlar; öyle ki, sen onların sap
san olduklarını görürsün. Sonunda 
Allah, onlan çerçöpe dönüştürür. 
Bunda, kuşkusuz, akıl sahipleri için 
bir uyan vardır.
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22. Allah'ın gönlünü İslam'a açtığı 
ve böylece Rabbinden bir nur üzerin
de olan kimse, (gönlü İslam'a kapalı 
olan) kimse gibi midir? O halde Al
lah'ı anma konusunda kalpleri katı
laşmış olanların vay haline! İşte on
lar, apaçık bir sapıklık içinde bulun
maktadırlar.

23. Allah, sözlerin en güzelini, [ayet
leri güzellikte] birbirlerine benzeyen 
ve [hükümleri, öğütleri ve kıssaları] 
tekrarlanan bir kitap olarak indir
miştir. Rablerinden korkanların on
dan tüyleri ürperir. Ama sonunda 
tenleri ve gönülleri Allah'ın (sevgisi
ni) hatırlamaları üzerine yumuşar, 
îşte bu, Allah’ın, kendisiyle dilediğini 
doğru yola ulaştırdığı, doğru yol reh
beridir. Allah, kimi doğru yoldan 
saptıracak olursa, [şunu çok iyi bil
sin ki), onu doğru yola ulaştıracak 
başka hiç kimse yoktur.

24. Kıyamet gününde [elleri bağlı ol
duğu için) kendini azabın en şiddet
lisinden yüzüyle korumaya çalışan 
kimse, [hiç güvende olan] kimse gibi 
olabilir mi? Zulmedenlere: “O halde, 
kazandıklarınızı tadın bakalım!” de
nilecektir.
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onu, Allah bilincinde olmalan için, pürüzsü: 
Arapça bir Kur’an olarak [indirmiş) bulunu 
yoruz.

25-26. Onlardan öncekiler de [elçile
rini] yalanlamışlardı. Bu jnüzden 
azap, kendilerine farkına varmadık
ları bir yerden gelivermişti. Böylece 
Allah, onlara, rezilliği dünya haya
tında tattırmıştı. Ahiret azabı ise da
ha şiddetli olacaktır. Keşke onlar, 
bunu bilebilselerdif

27-28. Andolsun kİ, Biz. düşünüp 
öğüt almaları için, bu Kur an da in
sanlara her türlü örneği vermiş ve

29. Allah, birbirleriyle geçinemeyen ortakların 
[kölesi olan] bir adam ile sadece bir kişiye bağ
lı olan köle bir adamı örnek olarak sunmakta
dır. Bu iki adamın durumu, hiç bir olabilir mi? 
övgü ancak Allah'ındır. Bununla birlikte onla
rın çoğu [bu gerçeği] bilmemektedirler.

30-31. (Ey Muhammedi] Sen, kuşkusuz, öle
ceksin; onlar da kuşkusuz, öleceklerdir. Son
ra siz. kıyamet gününde Rabbinizin huzu
runda birbirinizle davalaşacaksınız!
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32. Allah hakkında yalan uyduran ve kendi
sine geldiğinde de doğruyu yalanlayandan 
daha zalim kim olabilir ki...? İnkar edenler 
için, cehennemde yer mi yoktur?

33. Doğruyu getiren(lere) ve onu onayla
yanlara) gelince; onlar, Allah bilincinde olan
lardır!

34-35. Rableri katında diledikleri her şey on
ların olacaktır. İşte bu, iyilik yapanların ödü
lüdür. Allah, |bu amaçla] onların işledikleri 
IgünahlannJ en kötülerini [bile) örtecek ve iş
ledikleri [iyiliklerin] de en güzellerini dikkate 
alarak otılan ödüllendirecektir.

36-37. A llah  K u lu n a  Y e te r li d e ğ il m i 

d ir?  O n la r , s e n i,  O n u n  d ış ın d a k i le r -  
le k o r k u tm a k  is te m e k te d ir le r .  A lla h  

k im i d o ğ ru  y o ld a n  s a p t ı r a c a k  o lu r s a ,  

[ ş u n u  ç o k  iyi b il in  ki], o n u  d o ğ r u  y o 

la  u la ş t ı r a c a k  h iç  k im s e  y o k tu r .  B u 

n u n la  b ir l ik te  k im i d e  d o ğ ru  y o la  

u la ş t ı r a c a k  o lu r s a ,  [ ş u n u  d a  ç o k  iy i 

b il in  ki], o n u  d a  d o ğ ru  y o ld a n  s a p t ı 

r a c a k  h iç  k im s e  y o k tu r .  A lla h , ç o k  

g ü ç lü , in t ik a m  a lıc ı o la n  d eğ il m id i r ?

38. A n d o ls u n  k i, o n la ra :  “G ö k le r i  v e  

y e ri k im  y a ra t t ı? "  d iy e  s o r a c a k  o ls a n ,  

o n la r  m u t la k a :  “A lla h ’t ı r . ” d iy e c e k 

le rd ir . D e  ki: “O h a ld e  s ö y le y in  b a n a ,  

A llah  d ış ın d a  ç a ğ ı rd ık la r ın ız ,  e ğ e r  A l

la h , b a n a  b i r  z a r a r  v e rm e k  is te y e c e k  

o lu r s a ,  O ’n u n  v e rd iğ i z a r a n  g id e re b i 

lir le r  m i?  Y a d a  A lla h , b a n a  s e v g is i

n in  b i r  a ç ılım ı o la n  b i r  n im e t  v e r m e k  

is te y e c e k  o lu r s a ,  o n la r ,  n im e t in i  e n 

g e lle y eb il ir le r  m i? ” D e  k i: “A lla h  b a n a  

y e te r l id ir ."  O h a ld e  g ü v e n e n le r ,  a n 

c a k  O ’n a  g ü v e n ir le r .

39-40. De ki: “Ey halkım! Elinizden 
geleni yapın; çünkü ben de yapaca
ğım! Siz, yakında, aşağılayıcı azabın 
kime geleceğini, kalıcı azabın kimin 
üzerine ineceğini öğreneceksiniz!”
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41. [Ey Muhammed!J Biz. sana kita
bı, insanların yararlanması için hak 
olarak indirdik. Şu halde kim [onun
la) doğru yola ulaşmak isteyecek 
olursa, [bilsin ki), bu kendi yararına
dır. Bununla birlikte kim, doğru yol
dan sapmak isteyecek olursa, [bilsin 
kiJ, o da kendi aleyhine sapmış ol
maktadır. Sen onlardan dolayı so
rumlu tutulacak değilsin.

42. Allah, insanların canlarını, ölüm 
anında; ölmeyenlerin canlarım ise 
uykuda iken alır. Ölümlerine hük
mettiklerinin canlarını yanında tu 
tar; uykuda olanlannkini ise belli bir 
süreye kadar salıverir. Bunda, kuş
kusuz, düşünen bir halk için çıkarı
lacak dersler vardır!

Zümer Sûresi, CüZ 24  q̂ure ;

®  ’H i- ’i

'  • i j i=> j ,

p * 'y

0  5

lir; Allah dışmdakiler anıldığında ise, hemen 
yüzleri gülüverir.

43. Yoksa onlar, Allah dışında şefa
atçiler mi edindiler? De ki: “Hem de 
onlar, hiçbir şeye sahip olmasalar ve 
akıllarını kullanmasalar da mı?"

44. De ki: “Bütün şefaat Allah'ındır; 
çünkü göklerin ve yerin hüküm ran
lığı O’nundur. Siz, sonunda O’na 
döndürüleceksiniz!”

45. Ahireti inkar edenlerin, Allah, 
tek olarak anıldığında, kalpleri dara-

46. De ki: “Ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı 
da görüneni de bilen Allah’ım! Sen, görüş ay
rılığına düştükleri konularda kulların arasın
da hükmedeceksin!”

47-48. Eğer yeryüzünde bulunanların tama
mı ve bir o kadarı daha zulmedenlerin olsay
dı, kıyamet gününde başlarına gelecek olan 
korkunç azaptan kurtulmak için onları verir
lerdi; çünkü daha önce hiç hesaba katmadık
ları şeyler, [o zaman) Allah tarafından karşı
larına çıkarılacaktır. İşte onlar, [o zaman,
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dünyada iken) kazanmış olduklarının kötü
lükler olduğunu anlayacaklardır. Böylece 
dünyada iken alay konusu yaptıkları, kendi
lerini çepeçevre kuşatacaktır.

49. İnsan, başı dara düştüğünde. Bizi çağı
rır. Ancak Biz, daha sonra, kendisine bir ni
met verdiğimizde, o: “Bu, bana ancak bilgim 
sayesinde verilmiştir.” der. Aslmda bu [nime
tin verilmesi], bir sınamadır; ancak onların 
çoğu [bunun böyle olduğunu] bilmezler.

50-51. Kendilerinden öncekiler de aynı sözle
ri söylemişlerdi; ancak kazandıkları şeyler, 
onlara hiçbir yarar sağlamamıştı; çünkü ka-

463

zandıklannm kötü (sonuçlan) kendi 
başlanna gelmişti. Bunlanıı içinden 
zulmedenlere gelince; onların başla
nna da kazandıklan şeylerin kötü 
[sonuçlan) gelecektir. Onlar, [bunu] 
engelleyebilecek durumda değiller
dir.

52. Onlar, Allah’ın, dilediğine rızkını 
bol bol verdiğini, dilediğine de da
ralttığını bilmiyorlar mı? Bunda, 
kuşkusuz, inanan bir halk için alı
nacak ibretler vardır.

53. [Ey Muhammedi Kullanma, Be
nim adıma] de ki: “Ey kendilerine 
[zulmetmekte] aşın giden kullanm! 
Sakın Allah'ın sevgisinden ümidinizi 
kesmeyin; çünkü O, bütün günahla- 
n  bağışlar.” O, gerçekten de çok ba
ğışlayan, çok müşfik olandır.

54. O halde siz, başınıza azap gelip 
çatm adan önce Rabbinize yönelin ve 
kendinizi O n a  teslim edin; çünkü  
sonradan size yardım  edilmeyecek
tir.

55-58. Siz, hiç ummadığınız bir s ıra 
da, başınıza ansızın inecek olan azap 
gelmeden önce, Rabbinizden size in 
dirilenin en güzeline uyun  ki, kişi 
[kıyamet günü]: “Allah’a  karşı işledi
ğim kusurlardan  dolayı vay halime! 
Ben gerçekten de [gerçeği] alay ko
n u su  yapanlar arasm daydım ." ya 
da: “Allah beni doğru yola ulaştır- 
saydı, Allah bilincinde o lanlardan



464

olurdum!’ ya da azabı gördüğünde: 
“Keşke bir kez daha [dünyaya dönme 
imkanım] olsaydı da iyilik yapanlar
dan olsaydım!’ demesin!

59. [O zaman Allah, onlara]: “Hayır, 
[böyle bir şey olamaz]; çünkü ayetle
rim sana gelmişti. Sen ise onlan ya
lanlamış, büyüklük taslayarak in
karcılardan olmuştun.*

60. Sen, kıyamet gününde, Allah 
hakkında yalan uyduranların yüzle
rinin kapkara olduğunu göreceksin! 
Büyüklük taslayanlar için cehen
nemde yer mi yoktur?

61. Allah, kendi bilincinde olanlan 
başarılarından dolayı kurtuluşa er
direcektir: Artık onlara hiçbir kötü
lük dokunmayacaktır; onlar üzülme
yeceklerdir de!

62. Allah, her şeyin yaratıcısıdır. O, 
Her Şeyin Düzenli Bir Biçimde İdare
sinden Sorumlu’dur.
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65. [Ey Muhammedi] Sana da senden önce 
kilere de: “Andolsun ki, eğer Allah’a ortak ko 
şacak olursan, [şunu çok iyi bil ki], amelin 
kesinlikle boşa çıkacaktır ve sen de hüsrana 
uğrayanlardan olacaksın!” diye vahyolun 
muştur.

63. Göklerin ve yerin anahtarları 
O’nundur. Allah’ın ayetlerini inkar 
edenlere gelince; işte onlar, hüsrana 
uğrayacak olanlardır.

64. De ki: “Ey cahiller! Bana, Al
lah’tan başkasına ibadet etmemi mi 
söylüyorsunuz?’

66. O halde sen, sadece Allah’a ibadet el 
[O’nun için çalış] ve şükredenlerden ol!

67. Onlar, Allah’ı gereği gibi anlayamamış 
lardır. Kıyamet günü bütün yer O nun elinde 
olacaktır. Gökler ve yer O’nun kudretiyle dü 
rülecektir. O, onların Allah’a ortak koştukla 
nndan uzaktır, yücedir!
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68. Sûra üflendiğinde, göklerde ve yerde 
olanlar, Allah’ın diledikleri dışında, ölecekler
dir. Sonra sûra bir kez daha üflenecektir. O 
anda insanlar [kabirlerinden) kalkacaklar ve 
[başlarına gelecekleri] bekleyeceklerdir.

69-70. [O gün] yeryüzü Rabbinin ışığı ile ay
dınlanacak, [amel] defterleri ortaya konacak, 
peygamberler ve tanıklar getirilecekler, arala
rında, onlar hiçbir haksızlığa uğratılmadan, 
adaletle hükmolunacaktır. Herkese, yaptıkla- 
nnın karşılığı tam olarak verilecektir; çünkü 
Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir.

71-72. İnkar edenler, bölükler halin
de cehenneme sürüleceklerdir; oraya 
vardıklarında, kapılan açılacak ve 
bekçileri onlara: “Size, içinizden 
Rabbinizin ayetlerini okuyan ve b u 
gününüze kavuşacağınız konusunda 
sizi uyaran elçiler gelmemiş miydi?” 
diyeceklerdir. Onlar da; “Evet!” diye
rek karşılık vereceklerdir. Ancak in
kar edenlerle ilgili azap sözü gerçek
leşecektir. Bu yüzden onlara: “İçinde 
sürekli kalacağınız cehennemin ka
pılarından [içeri] girin bakalım!” de
nilecektir. O halde, büyüklük tasla- 
yanlann kalacağı yer ne kötü bir yer
dir!

73. Rablerinin bilincinde olanlar da 
bölükler halinde cennete sevkedile- 
ceklerdir; oraya vardıklarında, kapı
lan açılacak ve bekçileri de onlara: 
“Selam size! Hoş geldiniz! Sürekli 
kalmak üzere girin oraya!” diyecek
lerdir.

74. Onlar da: “Övgü, bize verdiği sö
zü gerçekleştiren ve bizi, dilediğimiz 
yerinde oturabileceğimiz bu cennet 
yurduna mirasçı yapan Allah'ındır” 
diye karşılık vereceklerdir. O halde 
iyi işler yapanlann ödülü ne güzel
dir!
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75. Sen, melekleri de arşın çevresini 
kuşatmış, Rablerini övgüyle teşbih 
ederlerken göreceksin. Artık insanlar 
arasında adaletle hükmedilecektir 
ve: “Övgü, alemlerin Rabbi olan Al
lah’ındır!” denilecektir.

40. MÜMİN SÛRESİ 
[Mekke’de inm iştir ve 

85  ay e tten  o luşm aktadır.]
Çok Seven. Çok M üşfik O lan Allah'ın 

Adıyla,

1. Hâ, Mîm.

2-3. Bu kitap, çok güçlü olan, çok 
İyi bilen, günahları bağışlayan, töv
beleri kabul eden, cezalandırması 
çok şiddetli olan, lü tuf sahibi bu lu
nan Allah tarafından indirilmiştir. 
O’ndan başka tanrı yoktur. Dönüş 
O’na olacaktır.

4-5. Allah’ın ayetleri hakkında an 
cak İnkar edenler tartışırlar. Onların 
ülke ülke dolaşmaları, sakın seni al
datmasın! Onlardan önce Nuh halkı 
ve ardından da bir çok topluluk [elçi
lerini] yalanlamışlardı. Bu halklar
dan her biri, elçilerini yakalayıp etki
siz hale getirmeye azmetmişlerdi. 
Onlar, gerçeği batıl ile ortadan kal
dırmak için, batıl [yöntemler günde
me getirerek] tartışm aya girişmişler
di. Bu yüzden Ben de cezalandırm a
mın nasıl olduğunu [görmeleri için] 
onlan kıskıvrak yakalamıştım.
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6. Aynı şekilde senin Rabbinin inkar eden
lerle ilgili olarak [söylemiş olduğu]: “Onlar ce
hennemlik olacaklardır!” sözü de mutlaka 
gerçekleşecektir.

7-9. Arşı taşıyanlar ve onun etrafında bu lu
nan  [melekler] Rablerini överek teşbih eder
ler, O’na inanırlar ve inanan lar için: “Ey Rab- 
bimiz! Sen, sevginle ve bilginle her şeyi ku 
şatm ış bu lunuyorsun. O halde, tövbe edenle
ri ve Senin yoluna uyanlan  bağışla; onlan ce
hennem  azabından koru! Ey Rabbimiz! Sen. 
onlan  da onların babalarından, eşlerinden ve 
soylanndan iyi olanlan  da söz vermiş oldu-
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ğun “adn" cennetlerine koy; çünkü Sen, ger
çekten de çok güçlü, çok bilge olansın! Sen, 
onları kötülükleri [işlemekten] koru; Sen, o 
zaman [dünyada] kimi kötülükleri [işlemek
ten] koruyacak olursan, elbette ki, ona karşı 
sevgini göstermiş olursun. İşte bu, çok bü
yük mutluluk ve başarıdır!” diye bağışlanma 
dilerler.

10. İnkar edenlere gelince; [onlar, kıyamet 
günü, başlarına gelen azaptan dolayı birbir
lerine karşı öfkelenirlerken] onlara; “Siz, 
[dünyada iken] imana çağrıldığınız halde yine 
de inkarda diretmeniz üzerine Allah'ın size 
karşı [duyduğul öfke, sizin [şu anda] birbiri

nize karşı [duyduğunuz] öfkeden da
ha büyüktü.” diye seslenilecektir.

11. Bunun üzerine onlar da: “Ey 
Rabbimiz! Bizi iki kez öldürdün, iki 
kez de dirilttin. Madem ki günahları
mızı da itiraf ettik, o halde, [bizim 
için bu ateşten] bir çıkış yolu var mı
dır?” diye soracaklardır.

12. [Bunun üzerine Allah da onla
ra]: “Bu, [sizin başınıza], tek olan Al
lah'a çağrıldığınızda [O’nu] inkar et
meniz, O’na ortak koşulunca da 
[ona] inanmanız dolayısıyla gelmiş
tir!” diyerek karşılık verecektir. Artık 
hüküm, çok yüce, çok büyük olan 
Allah’ındır.

13. Size (doğadaki] ayetlerini göste
ren ve size gökten nzık indiren 
O’dur. Ancak O’na yönelen, düşü
nüp öğüt alabilir!

14. O halde siz, inkar edenlerin ho
şuna gitmese de yine de inancınızda 
samimi bir biçimde, içinizden gele
rek Allah’ı çağınn!

15-16. Dereceleri Yükselten, arşın 
sahibi olan [Allah], kullan arasından 
dilediğine, karşılaşma günü konu
sunda [insanları] uyarması için, 
buyruğuyla Ruhu indirir. [Kabirle
rinden] çıkacaklan gün, onlar ile ilgi
li hiçbir şey Allah’a gizli kalmayacak
tır. Bugün hükümranlık kimindir? 
Bir olan ve [var olan her şey üzerin
de] mutlak otoriteye sahip bulunan 
Allah'ındır.



468

17. O gün. herkese kazandığının 
karşılığı verilecektir; çünkü  o gün 
asla haksızlık olmayacaktır. Allah, 
gerçekten de hesabı çok çabuk gö
rendir.

18. O halde sen, onlan , yüreklerin 
ağza geleceği, endişeden y u tkuna
cakları “yak laşan  gün" konusunda 
uyar; çünkü  [o gün] zalimlerin ne bir 
dostu  ne de sözü dinlenir bir şefaat
çisi olacaktır.

19. Allah, gözlerin hain  bakışım  da 
göğüslerin gizlediğini de bilir.

20. Allah, adaletle hükm eder; onla
rın. O’n u n  dışm da çağırdıkları ise 
h içbir konuda hükm edem ezler, çü n 
k ü  Allah, çok iyi işiten, çok iyi gören
dir.

2 1 -2 2 . O nlar, kendilerinden önce ya
şayanların , sonların ın  nasıl olduğu
n u  görm ek için, yeryüzünde gezip 
dolaşm ıyorlar m ı? Onlar, güç ve yer- 
yüzündeki eserleri bakım ından on
la rdan  d ah a  ü stündü ler. B una rağ
m en Allah, günah ları yüzünden  on
la n  k ıskıvrak yakalayıverm işti. O n
ların  kendilerini Allah’a  karşı ko ru 
yacak  hiç kim seleri yoktu. B unun  
nedeni, onların , elçileri kendilerine 
apaçık  deliller getirdikleri halde, yine 
de o n lan  inkar etmeleriydi. Bu yüz
den  de Allah, on lan  kıskıvrak yaka- 118
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layıvermışti. O, gerçekten de çok güçlü, ceza
landırm ası çok şiddetli olandır.

23-24. Andolsun ki. Biz, M usa’yı mucizeleri
mizle ve apaçık bir güçle Firavun’a, H am an’a 
ve K arun’a  göndermiştik; onlar ise [Musa’ya]: 
“Yalancı b ir sihirbazdır!" demişlerdi.

25. O, onlara katım ızdan gerçeği getirdiğin
de, on lar [birbirlerine]: “O nunla birlikte ina
nan ların  oğullannı öldürelim ,'"’ kadınlarını 
da  sağ bırakalım !” dem işlerdi. Ancak inkar 
edenlerin p lan lan  elbetteki, boşa çıkmağa 
m ahkum dur.

118 Bu ve daha sonraki ayette üslup özelliğinden dolayı “siz li zamirler “bizTl olarak çevrilmiştir
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26. Firavun da [onlara]: “Bırakın beni de 
Musa'yı öldüreyim. O istediği kadar Rabbine 
yalvarsın! Çünkü ben, onun, dinimizi değiş
tirmesinden ya da ülkede kargaşa çıkarma
sından korkuyorum.” diye karşılık vermişti.

27. Musa ise: “Ben, hesap gününe inanma
yan her kibirliden, benim de sizin de Rabbi- 
niz olan [Allah’a] sığınırım!” demişti.

28-29. [Bu durum karşısında], Firavun aile
sinden olan ve [o ana kadar] inancım gizlemiş 
bulunan inançlı bir adam [kendini daha faz
la tutamayarak] [onlara]: “Siz, bir adamı, 
‘Rabbim Allah’tır.’ dediği için mi öldüreceksi

niz! Oysa o, size, Rabbinizden apaçık 
kanıtlar getirmiştir. Eğer o, yalancı 
ise, yalanı kendinedir. Ancak doğru 
söylüyorsa, bu taktirde, sizi tehdit 
ettiği [azabın] bir kısmı mutlaka ba
şınıza gelir; çünkü Allah, [kendi hak
kında] yalan söyleyerek haddi aşan 
birini asla doğru yola ulaştırmaz. Ey 
halkım! Bugün, hükümranlık, ülke
de üstünlüğü sağlamış kimseler ola
rak, elbetteki sîzindir. Ama başımıza 
Allah'ın azabı gelecek olursa, ondan 
[kurtulmak için] bize kim yardım 
edebilir ki...?” diyerek [düşüncelerini 
ve endişelerini belirtmişti]. Firavun 
da: “Ben size kendi görüşümü bildir
mekten ve size doğru yolu göster
mekten başka bir şey yapmıyorum!” 
diye karşılık vermişti.

30-31. [O zaman] inanan adam [sözle
rini şöyle sürdürmüştü]: “Ey halkım! 
Ben, Nuh halkının, Ad halkının, Se- 
mud halkının ve onlardan sonra ge
lenlerin, [gerçeği yok etmek için] bir 
araya gelmelerinden dolayı, başlarına 
gelenlerin, sizin de başınıza gelmesin
den korkuyorum. Ancak Allah, kulla
rına asla zulmetmek istemez!”

32-33. “Ey halkım! Ben sizin için, o 
bağrışıp çağrışma gününden, [Al
lah’ın azabından kurtulm ak için] a r
kanızı dönerek kaçacağınız, am a 
O’nun [azabına] karşı sizi koruyacak 
hiç kimse bulamayacağınız o günden 
korkuyorum! Allah, kimi doğru yol
dan saptıracak olursa, [şunu çok iyi 
bilin ki], onu doğru yola iletecek hiç 
kimse yoktur.”
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34-35. “Andolsun ki, Yusuf da daha 
önceleri size apaçık kanıtlar getir
mişti. Ama siz, onun getirdikleri 
hakkında kuşkulanıp durmuştunuz. 
O, sonunda ölünce de siz: “Allah, on
dan sonra asla hiçbir elçi gönderme
yecektir!" demiştiniz. İşte Allah, 
[vahyi hakkında) kuşku uyandırarak 
haddi aşanı böylece doğru yoldan 
saptırır. Kendilerine hiçbir kanıt gel
mediği halde, yine de Allah'ın ayetle
ri hakkında tartışmaya girişenlere 
gelince; onların bu davranışları, hem 
Allah hem de inananlar katında çok 
büyük bir öfke uyandıran çirkin dav
ranışlardır. İşte Allah, her kibirli zor
banın kalbini böylece mühürler.”

M ii’m ln Süresi, Cüz 24. Süre ^

5̂5

C'>
y— oy  i  ÇtjjSt 

V £ > j j i ' JUP

\> i  Vğs=s» AİİiSj '

C ' >"> '•* ' ' -k'** '
J » i / j  tx_x£===s»j

v j ® j^ \p  i—SA ju^ = s»u>

<2*
^  '  ftv '-tA djA î o <s

O  ̂  b  ̂  v c

38. O inanan kimse yine sözlerini şöyle sür
dürmüştü: “Ey halkım! Bana uyun ki, fjgi 
doğru yola ulaştırayım!"

36-37. Firavun da: “Ey Haman! Bana 
yüksek bir kule yap ki, Musa'nın 
Tann’smı görebilmem için, yollara, 
göklerin yollarına ulaşabileyim; çün
kü ben onun yalancı olduğunu sanı
yorum!" demişti. Böylece Firavuna 
yapmış olduğu kötü iş, güzel göste
rilmişti ve böylece o, doğru yoldan 
saptırılmıştı. Firavun'un planı da 
tam anlamıyla sonuçsuz kalmıştı!

39. “Ey halkım! Dünya hayatı geçici bir ya
rarlanma, zevk almadır; ahiret hayatı ise, sü
rekli kalınacak yerdir."

40. “Kim bir kötülük işlerse, ancak işlediği 
kötülük kadar karşılık görür. Buna karşılık, 
kimler de -kadın ya da erkek olsunlar- iyi bir 
iş işlerlerse, [biliniz ki], onlar, cennete gire
ceklerdir ve orada hesapsız olarak rızıklaatb- 
nlacaklardır.”
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41-42. “Ey halkım! Bu, nasıl bir iştir ki..? 
Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum; siz ise beni 
ateşe çağınyorsunuz; çünkü siz, beni Allah’ı 
inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olma
yan şeyleri O’na ortak koşmaya çağırıyorsu
nuz. Ben ise sizi, çok güçlü olana, çok bağış
layana çağınyorum.”

4W4. “Hiçbir kuşku yoktur ki, sizin beni 
kendisine çağırdığınızın, ne dünyaya ne de 
ahirete yönelik hiçbir çağrısı, mesajı yoktur, 
dönüşümüz Allah’a olacaktır ve haddi aşan
lar, cehennemlik olacak olanlardır. Size söy
lediklerini çok yakında hatırlayacaksınız! Ba
na gelince; ben işimi Allah’a havale ediyo

rum; çünkü Allah, kullarını çok iyi 
görendir.”

45. Allah, onu linanan adamı), onla
rın yapmış olduklan kötü planlara 
karşı korumuştu. Ancak Firavun’un 
ailesini çok kötü bir azap kuşatıver- 
mişti.

46. Onlar, (cehennemde), sabah, 
akşam ateşe sunulacaklardır. Kıya
metin kopacağı günde, [onlara]: “Fi
ravun ailesini azabın en şiddetlisine 
sokun!” [denilecektir],

47-48. (İnkar edenler] ateşin içinde 
birbirleriyle çekişirlerken, zayıf olan
ları, büyüklük taslayanlara: “Biz size 
uymuştuk. Şimdi siz, şu ateşin bir 
kısmını üzerimizden kaldırabilir mi
siniz?" diyeceklerdir. Büyüklük tas- 
layanlar ise: “Biz de hepimiz, ateşin 
içindeyiz! [Artık yapılacak bir şey 
yoktur; katlanacağız]; çünkü Allah, 
kullan arasında (böyle olmasına) 
hükmetmiştir.” diyerek karşılık vere
ceklerdir,

49. Bunun üzerine ateşte bulunan
lar, cehennem bekçilerine: “Rabbini- 
ze yalvann da [hiç değilse] bir gün 
bizden azabı hafifletsin!” diyecekler
dir.
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50. Onlar da: “Elçileriniz size açık 
kanıtlar getirmemişler miydi?" diye 
soracaklar, onlar da: “Evet..." diye
rek karşılık vereceklerdir. [O zaman 
bekçiler de]: “O halde kendiniz yalva
rın!" diyeceklerdir. Ancak inkar 
edenlerin yalvarması, boşunadır!

51-52. Biz, elçilerimize ve inananlara 
hem bu dünyada hem de tanıkların 
tanıklık edecekleri günde mutlaka 
yardım edeceğiz. O gün, zalimlere 
ileri sürecekleri mazeretler hiçbir ya
ra r  sağlamayacaktır. Artık lanet de 
kötü yurt da onların olacaktır!

53-55. Andolsun ki, Biz, Musa’ya hi
dayeti vermiştik ve İsrailoğullannı 
da, akıl sahiplerine doğru yolu göste
rici ve bir uyarıcı olmak üzere, o ki
taba  m irasçı yapmıştık. (Ey Muham
medi] O halde sen, güçlüklere göğüs 
ger; çünkü Allah'ın sözü gerçektir. 
G ünahından dolayı bağışlanma dile! 
Sabah, akşam  Rabbini överek teşbih 
et!

56. Kendilerine gelmiş olan kesin 
b ir delilleri olmadığı halde yine de

Mfi'mbı SOrmi. Cüz 24. S(ıı> ^

Allah’ın ayetleri hakkında tartışmaya giri
şenlere gelince; (bil ki], onlann göğüslerinde, 
hiçbir zaman tatmin edemeyecekleri kibir
den başka bir şey yoktur. O halde sen, Al
lah'a sığın; çünkü O, çok iyi işiten, çok iyi 
görendir.

57. Göklerin ve yerin yaratılması, elbetteki. 
insanların yaratılmasından daha büyük bir 
olaydır. Buna rağmen yine de insanların ço
ğu (bunun ne anlama geldiğini] bilmiyorlar!

58. Kör ile gören, inananlar ve iyi işler ya
panlar ile kötülük yapanlar bir değildirler. 
Siz, ne kadar da az düşünüyorsunuz!
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59. Kıyamet günü m utlaka gelecektir; bu  ko
nuda hiçbir kuşku yoktur. B una rağmen in
sanlara çoğu yine de buna inanm am aktadır
lar.

60. Rabbiniz: “Beni çağınn ki, Ben de çağrı
nıza karşılık vereyim! B ana ibadet etmeyi gu
rurlarına yediremeyenlere gelince; onlar, aşa
ğılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!” 
demişti.

61. İçinde dinlenmeniz için geceyi, görmeniz 
için de gündüzü yaratan  Allah’tır; çünkü Al
lah. insanlara karşı sonsuz iyilik ve lü tu f sa 
hibidir. Buna rağmen insanların  çoğu yine de 
şükretmezler.

62. İşte, her şeyin yaratıcısı olan 
Rabbiniz Allah budur. O’n dan  başka  
tanrı yoktur. Siz, [bu gerçekten] n a 
sıl da uzaklaşıyorsunuz!

63. İşte Allah'ın ayetlerini bile bile 
inkar edenler, [gerçekten] böylece 
uzaklaşırlar!

64. Yeri sizin için bir yerleşim  alanı, 
göğü de bir kubbe kılan; sizi şekil
lendiren ve şekillerinizi de güzelleşti
ren, sizi güzel ve temiz olan şeylerle 
nzıklandıran Allah’tır. İşte Rabbiniz 
olan Allah budur! Alemlerin Rabbi 
olan Allah, kutlu ların  ku tlusudur!

65. O diridir; O’n dan  başk a  ta n n  
yoktur. O halde inancınızda sam im i 
bir biçimde ve içinizden gelerek O’n u  
çağırm! övgü, alemlerin Rabbi olan 
Allah’ındır.

66. De ki; “Rabbimden b an a  apaçık  
kanıtlar gelince, sizin, Allah d ışında 
çağırdıklarınıza ibadet etm em  b an a  
yasaklandı ve bana, kendimi, alem 
lerin Rabbi olan Allah’a  teslim  e t
mem söylendi.”
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67. Sizi [önce] topraktan, sonra nut- 
feden, sonra alakadan [rahme gö
mülmüş olan döllenmiş yumurta
dan] yaratan; sonra ergenlik çağına 
erişmeniz, sonra da yaşlanmanız, - 
içinizden bir kısmınız da daha erken 
öldürülür- ve belirlenmiş olan bir 
süreye ulaşmanız için, [sizi ana rah
minden] çocuk olarak çıkaran O’dur. 
[Allah, size bu süreci] aklınızı kul
lanmanız için [sunmaktadır],

68. Dirilten de öldüren de O’dur. O, 
herhangi bir işin olmasına karar ver
diğinde, ona: “Ol!” der, o da oluverir.

69-72. Allah'ın ayetleri hakkında tar
tışmaya girenleri görmüyor musun? 
Nasıl da [gerçekten] uzaklaşıyorlar! 
Kitabı ve elçilerimizle birlikte gön
derdiklerimizi yalanlayanlara gelin
ce; onlar yakında [gerçeği] anlaya
caklardır! Onlar, o zaman, boyunla
rında demir halkalar ve zincirler ol
duğu halde, önce kaynar suda sü 
rükleneceklerdir, sonra da ateşte ya
kılacaklardır.

73-76. Sonra da onlara; “Allah dışın
da koştuğunuz ortaklar nerededir
ler?” diye sorulacaktır. Onlar da: 
“Onlar gözüm üzün önünden yok 
olup gittiler. Meğer biz, önceleri hiç
bir şeyi çağırmıyormuşuz!” diye kar
şılık vereceklerdir. [Yine onlara]: “İş
te Allah, inkar edenleri doğru yoldan

böylece saptırır. İşte bu, sizin ülkede haksız 
olarak şımarmanızdan ve böbürlenmenizden 
dolayıdır. O halde içinde sürekli kalmak üze
re cehennemin kapılarından girin bakalım! 
Büyüklük taslayanlann kalacaklan yer ne 
kötü bir yerdir!” denilecektir.

77. O halde sen, güçlüklere göğüs ger; çün
kü Allah'ın vaadi gerçektir. Onlan, başlanna 
gelmekle tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını 
ister sana gösterelim, ister senin canını daha 
önce alalım; [Bizim açımızdan değişen bir şey 
olmaz]; çünkü onlar, sonunda Bize döndürü
leceklerdir!
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78. Andolsun ki, Biz, senden önce de elçiler 
göndermiştik. O nların içinde sana söz ettik
lerimiz de söz etmediklerimiz de bulunm ak
tadır. Hiç bir elçi, Allah’ın izni olmadan bir 
mucize gösteremez. Allah'ın buyruğu geldi
ğinde, hak ve adaletle yerine getirilir. İşte o 
zaman, (anlayamadıkları şeyleri] geçersiz kıl
maya çalışanlar h ü sran a  uğrayacaklardır!

79-80. Allah, bir kısm ım  binmeniz, bir kısmı
nı da yemeniz için size hayvanlan  yaratandır. 
Onlarda sizin için daha  nice yararlar vardır. 
(Allah, onlan), gönüllerinizdeki arzuya, ge
reksinmeye, onlar sayesinde ulaşm anız için

(yaratmıştır]. Siz, onlann ve gemile
rin üzerinde taşınırsınız.

81. Allah, size ayetlerini göstermek
tedir. O halde, siz, şimdi Allah'ın 
ayetlerinden hangisini inkar edecek
siniz?

82-83. Onlar, kendilerinden önce ya
şayanların, sayıca kendilerinden da
ha çok, güç ve yeryüzündeki eserleri 
bakımından da kendilerinden daha 
üstün  olanların sonlarının nasıl ol
duğunu görmek için, yeryüzünde ge
zip dolaşmıyorlar mı? Buna rağmen 
yine de kazanmış oldukları, kendile
rine hiçbir yarar sağlamamıştı; çün 
kü onlar, elçilerimiz, kendilerine 
apaçık kanıtlanmızı getirdiklerinde, 
kendilerinde olan bilgiye [aşın bir b i
çimde güvendikleri için] şımarmışlar 
ve [kendilerine gelen kanıtlan alay 
konusu yapmışlardı]. Ama sonunda 
alay konusu yaptıklan, kendilerini 
çepeçevre kuşatıvermişti.

84-85. Azabımızı gördüklerinde, on
lar; “Artık yalnız tek bir Allah’a ina
nıyoruz ve O’na koştuğumuz ortak
lan da inkar ediyoruz!” diye haykır
mışlardı. Ancak azabımızı gördükle
rinde inanmış olmalan, Allah’ın kul
lan  hakkında eskiden beri uygula
nan  yasası gereği, onlara hiçbir ya
ra r sağlamamıştı; İşte inkar edenler, 
o zaman, hüsrana uğramışlardı.
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41. FUSSİLET SÛRESİ 
{Mekke'de inmiştir ve 

54 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven. Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1. Hâ. Mîm.

2-4. Bu kitap, çok seven, çok müşfik 
olan [Allah] tarafından indirilen, bi
len bir halk için ayetleri açıklanan, 
müjdeleyici ve uyarıcı olan Arapça 
bir Kur an’dır. Buna rağmen yine de 
onlann çoğu [onu] dinlememek için 
[ondan] yüz çevirmektedirler!

5. Onlar: “Senin bizi çağırdığına, 
kalplerimiz kapalıdır; kulaklarımız
da da bir ağırlık ve bizimle senin 
aranda da bir örtü bulunmaktadır. 
O halde sen [ne istersen] yap; çünkü 
biz de yapacağız!" demektedirler.

6-7. De ki: “Ben de sizin gibi bir insa
nım; ancak bana tanrınızın tek tann 
olduğu vahyedilmektedir. O halde 
O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma 
dileyin! Allah’a ortak koşanlann vay 
haline!" Onlar zekatı vermezler. İşte 
onlar, ahireti inkar edenlerdir!

Fussllet Sûresi, Cüz 24, Sûre ,
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8. Bununla birlikte inananlar ve iyi işler ya
panlara gelince; onlar için kesintisiz bir ödül 
olacaktır.

9. De ki: “Siz mi yeri iki günde yaratanı in
kar ediyor ve O’na eşler koşuyorsunuz? O, 
alemlerin Rabbidir.”

10. O, yere sabit dağlar yerleştirmiş, orada 
bolluk ve bereketler yaratmış ve orada isteyen
ler için nzıklan dört günde takdir etmiştir.

11. Sonra duman halinde olan göğe yönel
miş, ona ve yere: “İsteyerek veya istemeyerek 
gelin!” demişti. İkisi de: “İsteyerek geldik" de
mişlerdi.
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12. Böylece O, onlan, iki evrede, yedi gök 
olarak yaratmış ve her göğe kendi işini esin- 
lemiştir. Biz, en yakın göğü kandillerle süsle
miş ve onu koruma [altına almıştık]. İşte bu, 
çok güçlü, çok bilen [Allah]’ın düzenlemesi
dir.

ibadet etmeyin!" demişlerdi. Onlar 
da: “Rabbimiz dileseydi, [elçi olarakl 
melekleri indirirdi. Bu yüzden biz, 
sizinle gönderilenleri inkar ediyo
ruz." diye karşılık vermişlerdi.

15-16. Ad halkına gelince: onlar, ü l
kede haksız yere büyüklük taslam ış
lar ve: “Bizden daha güçlü kim var
dır?" demişlerdi. Onlar, kendilerini 
yaratan Allah’ın kendilerinden daha 
güçlü olduğunu anlamıyorlar mı? 
Onlar, bizim ayetlerimizi bile bile in
kar ediyorlardı. Bunun üzerine Biz, 
onlara dünya hayatında alçaltıcı 
azabı tattırmak için, o uğursuz gün
lerde, üzerlerine dondurucu bir rüz
gar göndermiştik. Ahiret azabı ise el- 
betteki daha aşağılayıcıdır. Onlara [o 
zaman] yardım da edilmeyecektir.

17-18. Semud’a gelince; Biz, onlara 
doğru yolu göstermiştik: ancak on
lar, körlüğü doğru yola tercih etmiş
lerdi. Böylece kazanmış oldukları 
günahlar yüzünden alçaltıcı yıldırım 
azabı onlan çarpıvermişti. Ancak 
Biz, [aralarından] inananlan ve Bi
zim bilincimizde olanlan kurtarm ış
tık.

13. Eğer onlar, bütün bunlara rağmen yine 
de yüz çevirecek olurlarsa, [onlara] de ki: 
“Ben, Ad ve Semud’un başlanna düşen yıldı
rımın sizin de başınıza düşmemesi için sizi 
uyanyorum!"

w. Hani elçileri onlara önlerinden ve arkala
rından gelmiş, [onlara]: “Allah’tan başkasına

19-20. O gün, Allah’m düşmanlan, 
bir araya getirilecekler ve bölükler 
halinde cehennem ateşine sevk edi
leceklerdir. Oraya vardıklarında, ku- 
laklan, gözleri ve derileri, işledikleri 
hakkında aleyhlerine tanıklık ede
cektir.
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21-23. O nlar, derilerine: “Niçin aley
him ize tanıklık  ettiniz?" diyecekler
dir. O nlar da: “Bizi, h e r şeyi ko n u ş
tu ra n  Allah k o n u ş tu rd u .” diyerek 
karşılık  vereceklerdir. Sizi ilk kez y a
ra ta n  O 'dur. S o n u n d a  y ine O’n a  
döndürüleceksiniz! Siz. ne ku lak ları
nızın ne  gözlerinizin ne de derilerini
zin aleyhinizde tan ık lık  edeceklerini 
sanm ıyordunuz. A ncak siz, yap tık la
rınızın b ir  çoğunu Allah'ın bilm ediği
n i san ıyordunuz! İşte sizi m ahveden 
ve h ü s ra n a  uğrayan lardan  olm anıza 
neden  olan, Rabbiniz konusundak i 
b u  [yanlış] düşüncenizdir.

24-25. Eğer on lar katlanabilecekler- 
se, [bilsinler] ki, yerleri a teş olacak
tır. H er ne  k ad a r onlar, kendilerini 
düzeltm eleri k o n u su n d a  kendilerine 
yeni b ir  fırsa t tan ınm ası için  istek te 
b u lu n a ca k  o lsa lar d a  on ların  b u  is
tekleri k ab u l edilm eyecektir; çü n k ü  
[onlar d ü n y ad a  iken  Bizi u n u ttu k la 
rında] Biz, o n la ra  b irtak ım  a rk a d aş
la r  [şeytani güçler] m u sa lla t etm iş
tik . Böylece onlar, kendilerine geç
m işlerin i ve geleceklerini sü s lü  gös
term işlerdi. B u yüzden  kendilerin 
d en  önce gelip geçm iş o lan  cin ve in 
s a n  top lu luk ları ile ilgili söz, on lar 
için de gerçekleşecektir. O nlar, k u ş 
kusuz , h ü s ra n a  uğrayacak lard ır.

26. în k a r  eden le r [birbirlerine]: “Bu 
K ur’a n ’ı dinlem eyelim ;119 o k u nu rken  
de d in lenm esin i engellem ek için gü 
rü ltü  yapalım !" dem ektedirler.

4 '
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27-28. Andolsun ki, Biz inkar edenlere mut
laka çok şiddetli bir azap tattıracağız ve onla
rı mutlaka yapmış olduklarının en kötüsüne 
göre cezalandıracağız. İşte Allah düşmanları
nın cezası budur: Ateş. Ayetlerimizi bile bile 
inkar etmelerinden dolayı, onlar için, [cehen
nem de] sürekli kalacakları yurtlan olacaktır.

29. İnkar edenler [Allah’a]: “Ey Rabbimiz! 
Cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan 
saptıranları bize göster ki, en aşağılardan ol- 
malan için, onlan ayaklanmızm altına ala
lım!” diye sesleneceklerdir.

1 19 Bu ayette geçen “siz'U zamirler, üslûp özelliğinden dolayı “blzli olarak çevrilmiştir.
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34. İyilikle kötülük bir olmaz; o hal
de sen (kötülüğe] en güzel bir biçim
de karşılık ver! O zaman seninle ara
sında düşmanlık bulunan kimsenin 
(sana karşı| sanki candan dostmuş 
gibi (davrandığını) görürsün!

35. Bununla birlikte (böyle güzel bir 
davranışı] ancak güçlüklere göğüs 
gerenler ve çok büyük bir ruh olgun
luğuna erişmiş olanlar gerçekleştire- 
bilirler.

36. Eğer şeytandan gelen bir dürtü
seni (günah işlemeye] sevk edecek

30-32. "Rabbimiz Allah'tır." diyenlere ve son- ° lursa: hemen AUaha Slgm; çünkü 
ra da dosdoğru olanlara gelince; melekler O. çok İyi 1,1ten. çok iyi bilendir.
onların üzerine iner ve onlara: “Korkmayın, 37. Gece ile gündüz, güneş ile ay 
üzülmeyin, size vaat olunan cennetle sevi- O’nun (varlığının ve gücünün] delil- 
nin! Biz, dünya hayatında sizin dostlarınız- lerindendir. Güneşe ve aya sakın 
dik, ahirette de dostlarınız olacağız. Cennet- secde etmeyin! Eğer siz, gerçekten de 
te, çok bağışlayan, çok müşfik olan (Al- Allah’a ibadet ediyorsanız, o taktir- 
lah’tan] bir ağırlama olarak, canlarınızın de, onları yaratan Allah’a secde edin! 
çektiği, elde etmeyi arzu ettiğiniz her şey si- ^  Eğer onlar hâlâ büyüklük tasla- 
zin olacaktır! derler. yacak olurlarsa, [bilsinler ki], Rable-
33. Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve: “Ben, rlnin yanında bulunanlar, gece gün- 

kendlni Allah’a teslim edenlerdenim!” diyen- düz, hem de hiç usanmadan. O nu 
den daha güzel sözlü kim olabilir ki...? teşbih ederler!
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39. Sen, yeryüzünü kupkuru görür
sün; ancak Biz, üzerine su indirdiği
miz zaman, hemen canlanıverir ve 
kabanr. İşte bu da Allah’ın [varlığı
nın] delillerindendir. İşte toprağı can
landıran, Kuşkusuz, Ölüleri de Diril
tir; çünkü O, her şeye gücü yetendir.

40. Ayetlerimizin anlamını tahrif et
meye kalkışanlar, Bizden gizli kal
mazlar. O halde, kıyamet gününde 
ateşe atılacak olan mı yoksa [huzu
rumuza] güvenle gelecek olan mı da
ha iyidir? Dilediğinizi yapın; çünkü 
O, yapmakta olduklarınızı çok iyi gö
rendir.

41-42. Kendilerine uyancı geldiğinde 
onu inkar edenlere gelince; [onlar 
hüsrana uğrayanlardan olacaklar
dır): Çünkü o, gerçekten de çok güç
lü ve değerli bir kitaptır; öyle ki, ba
tıl, ona ne önünden ne de ardından 
sokulabilir. O, çok bilge olan, çok 
övülen Allah tarafından indirilmiştir.

43. [Ey Muhammedi) Sana da ancak 
senden önceki elçilere söylenenler, 
söylenmektedir! Senin Rabbin, kuş
kusuz, hem çok bağışlayıcı hem de 
çok acı veren bir azap sahibidir.

44. Eğer Biz, onu Arapça dışındaki 
bir dilde indirseydik, onlar: “Keşke 
ayetleri anlaşılır olsaydı! Başka bir 
dilde [bir kitap] ve Arap bir [elçi], öy
le mi?” De ki: “O, İnananlar için doğ
ru yola ulaştıran bir rehber ve şifa 
[kaynağıdır).” İnanmayanlara gelin
ce; onların kulaklarında ağırlık var
dır. Bu yüzden, [onların kalpleri] bu 
Kur’an’a kapalıdır. Onlar, kendileri-
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ne çok uzak bir yerden seslenilen kimseler 
[gibidirler)!

45. Andolsun ki, Biz, Musa’ya kitabı vermiş 
tik. Ancak onun hakkında görüş aynlığına 
düşülmüştü. Eğer Rabbinin daha önceden 
verilmiş olan sözü olmasaydı, onlann arala
rında derhal hüküm verilirdi. Onlar, gerçek
ten de [Kur’an] hakkında çok derin bir kuşku 
içinde bulunmaktadırlar.

46. Kim iyi bir iş yapacak olursa, [bilsin ki), 
o kendisi içindir. Kim de [bir] kötülük yapa
cak olursa, [o da bilsin ki), o da kendi aleyhi
nedir. Senin Rabbin, kullarına asla zulmedi- 
ci değildir!
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47-48. Kıyamet gününün bilgisi O’na havale 
edilir; O'nun bilgisi dışında, hiç bir meyve 
[çekirdeği] kabuğundan çıkamaz; hiçbir dişi 
gebe kalamaz, doğuramaz. Allah onlara: “Ha
ni Benim ortaklarım nerededirler?” diyerek 
sesleneceği gün, onlar da [gerçeği gördükleri 
için]; “Biz sana bildiriyoruz ki, içimizde [Se
nin ortağın olduğuna dair] tanıklık edecek 
hiç kimse yoktur!" diye karşılık vereceklerdir. 
Böylece önceden çağırdıkları, gözlerinin 
önünden kaybolup gideceklerdir. İşte o za
man onlar, artık kendileri için kaçış yolu ol
madığını anlayacaklardır.

49. İnsan, iyilik istem ekten asla usanm az. 
Bununla birlikte başına  b ir kötü lük  geliver-

se, hemen karam sarlığa kapılır ve 
um utsuzluğa düşer.

50. Andolsun kİ, Biz, dara  d ü ş tü k 
ten sonra, ona sevgimizin açılımı 
olan bir nim et ta ttıracak  olsak, o: 
“Bu, benimdir, kıyametin kopacağını 
da sanmıyorum. Rabbime d öndü rü 
lecek olsam bile, O 'nun katında da 
benim için güzellik olacağını [düşü
nüyorum]!" der. Andolsun ki. Biz, in 
kar edenlere, yaptıklarını m utlaka 
bildireceğiz ve onlara m utlaka çok 
ağır bir azap tattıracağız!

51. İnsana bir nim et verecek o lu r
sak, [o zam an bizden] yüz çevirir ve 
yan çizer. B ununla birlikte b aşm a 
bir kötülük gelecek olursa, o zam an 
da yalvarır durur!

52. De ki: “Söyleyin bakalım . Eğer o, 
Allah katından  ise, siz de b u n a  rağ 
men yine de onu inkar ediyorsanız, 
[bu taktirde, du ru m u n u zu n  ne  ola
cağını hiç d ü şü n d ü n ü z  m ü]?” Çok 
derin bir aynlık  içinde b u lu n a n  k im 
seden daha sapkın kim  olabilir k i...?

53. Biz; onların, onun  gerçek o ldu
ğunu  açık b ir biçimde an lam alarına  
dek, onlara delillerimizi, hem  [uçsuz 
bucaksız] u fuk larda hem  de bizzat 
kendilerinde göstereceğiz! Rabbinin, 
her şeye tan ık  olm ası yeterli değil 
midir?

54. İyi bilin ki, onlar, Rablerine k a 
vuşm a kon u su n d a  k u şk u  içinde b u 
lunm aktadırlar; jöne iyi bilin ki. O, 
h er şeyi [bilgisiyle] çok iyi k u şa 
tandır!
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42. ŞÛRÂ SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

53 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1. Hâ, Mîm.

2. Ayn, Sin, Kâf.

3. Çok güçlü, çok bilge olan Allah, 
senden öncekilere [nasıl vahyetmiş 
ise] aynı şekilde sana da vahyetmek- 
tedir.

4. Göklerde ve yerde olanlar O’nun- 
dur. O, çok yüce, çok azametli olan
dır!

5. Neredeyse, gökler, [O’nun azame
tinden ötürü], üstlerinden çatlaya
caklar! Melekler de Rablerini överek 
teşbih ediyorlar ve yerde olanlar için 
bağışlanma diliyorlar. İyi bilin ki; Al
lah, çok bağışlayan, çok müşfik 
olandır!

6. Allah dışmda dost edinenlere ge
lince; O, onları sürekli bir biçimde 
gözetlemektedir. Sen onların [davra
nışlarından dolayı] sorumlu değilsin.
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8. Allah dileseydi, onlan tek bir ümmet ya
pardı. Ancak O, dilediğini sevgisine sokar. 
Zalimlere gelince; onların, [ahirette] kendile
rini koruyacak ve kendilerine yardım edecek 
hiç kimseleri olmayacaktır.

7. Böyleee B iz . sana, anakent ve 9 Yoksa onlar ^  g m r k  dost 0

çevresinde b u lnnan lan  uyarm an ve a a e n d m l t t i j l  ve her şeye gücü yetü jl halde.
onlan, [geleceği] konusunda hiçbir . , , , , ,, , , ,  .® b yine de O nun dışmda dostlar mı edindiler!
kuşku bulunmayan ve insanların bir
kısmının cennette, bir kısmının ise 10- Herhangi bir konuda görüş ayrılığına dü- 
çılgın alevli cehennemde olacaklan Şccek olursanız, [bilin ki], o konuda karar 
toplanma gününden haberdar etmen vermek Allah a  aittir. İşte bu. Rabbim olan 
için Arapça bir Kur’an vahyettik. Allah’tır. Ona güvenirim ve O’na yönelirim!



*urâ Sûrest. Cüz 25, Sûre 42

483

11. O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. O, 
sizin için, kendi türünüzden [erkek ve kadın 
olmak üzere] eşler, hayvan [türlerinden de| 
eşler yaratmıştır; O. bu şekilde çoğalmanızı 
sağlamıştır. O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. 
O, çok iyi işiten, çok iyi görendir.

12. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. 
O, dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden kı
sar; çünkü O, her şeyi çok iyi bilendir.

13. O, din konusunda Nuh’a emrettiğini, sa
na vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve 
İsa’ya emrettiğimizi sizin için de din kılmıştır. 
O da şudur: “Dini dosdoğru tutun ve onda

ayrılığa düşmeyin!" Ancak, Allah'a 
ortak koşanlara, senin kendilerini 
[uymaya] çağırdığın bu [din], ağır 
gelmektedir. Allah, dilediğini kendi
ne seçer ve kendine yöneleni de doğ
ru yola ulaştırır.

14. Onlar, ancak kendilerine ilim 
geldikten sonra, sadece aralanndaki 
çekememezlik yüzünden ayrılığa 
düşmüşlerdir. Eğer Rabbinin belli 
bir süreye kadar [azabın ertelenece
ğine dair] verilmiş sözü olmasaydı, 
aralannda hemen karar verilirdi. 
Onlardan sonra kitaba mirasçı olan
lar da onun hakkında çok derin bir 
kuşku içinde bulunmaktadırlar.

15. Bu yüzden sen, çağrım sürdür, 
sana buyrulduğu gibi dosdoğru ol! 
Onların heva ve heveslerine sakın 
uyma ve [onlara] de ki: "Ben, Allah’ın 
indirdiği kitaba inanıyorum. Bana 
aranızda adaleti gerçekleştirmem 
buyrulmuştur. Allah, bizim de Rab- 
bimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim 
işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz 
de sizedir. Bizimle sizin aranızda tar
tışılacak hiçbir şey yoktur. Allah, [kı
yamet gününde] hepimizi bir araya 
toplayacaktır; çünkü dönüş O’na 
olacaktır!”
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16. Çağrısına olumlu karşılık veril
dikten sonra Allah hakkında tartış
maya girişenlere gelince; onların de
lilleri Rableri katında geçersizdir. Bu 
yüzden [Allah'ın] gazabı üzerlerine 
[çökecektir]! Onlar için çok şiddetli 
b ir azap da olacaktır!

17. Allah, kitabı ve mizanı hak ola
rak  indirendir. Nerden bileceksin 
ki...? Belki de kıyamet saati çok ya
landır.

18. Kıyametin kopacağına inanm a
yanlar, onun çabucak kopmasmı is
terler. İnananlar ise ondan korkarlar 
ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi 
bilin ki, kıyamet günü hakkında ta r
tışanlar, çok derin bir sapıklık içinde 
bulunm aktadırlar.

1 S û re si- Cüz 25. Sûre 42 

J ( s  *> -c- • „ ̂  .
v '** ' ?

İ& y p İ& g r* . e

£ r -  '

0  \ ( Ş j

%Yy

19. Allah kullanna karşı çok yum u
şak  davranır; O, dilediğini nzıklandı- 
n r. O, gerçekten çok güçlü, çok kuv
vetli olandır.

vardır? Eğer Allah’ın erteleme konusunda ve
rilmiş olan sözü olmasaydı, aralarında derhal 
karar verilirdi! Zalimlere gelince; onlar için 
çok acı veren bir azap olacaktır.

20. Her kim ahiret kazancını isteye
cek olursa, onun kazancını arttırırız. 
Her kim de dünya kazancım isteye
cek olursa, ona da ondan veririz. An
cak onun, ahirette hiç payı olmaya
caktır.

21. Yoksa onlann, din konusunda 
Allah'ın izin vermediği şeyleri kendi
leri için yasallaştıran ortaklan mı

22-23. Kazandıklanndan dolayı başlanna ge
lecek olein azap [düşüncesiyle] zalimlerin kor
kudan titrediklerini göreceksin! Ancak kork- 
tuklan  azap, m utlaka başlanna gelecektir. 
İnananlar ve iyi işler yapanlar ise cennet 
bahçelerinde olacaklardır. Rableri katında di
ledikleri her şey onlann olacaktır. İşte bu, 
çok büyük bir lütuftur! İşte Allah'ın, inanan 
ve iyi işler yapan kullanna müjdelediği lütuf
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budur! De ki: “Ben, buna karşılık sizden, si
ze olan yakınlığımdan dolayı, sevgiden başka 
bir karşılık istemiyorum.” Biz, her kim bir iyi
lik işleyecek olursa, onun iyiliğini arttırırız; 
çünkü Allah, çok bağışlayan, şükrün karşılı
ğını çokça verendir.

iyi işler yapanların [çağrılarına] kar
şılık verir ve lütfundan onlara fazla
sını da bağışlar. İnkar edenlere ge
lince; çok şiddetli bir azap onlan 
beklemektedir.

27. Allah, kullarına rızkı bolca ver
seydi yeryüzünde azarlardı. Ancak 
O, [nzkı] dilediği ölçüde indirmekte
dir: çünkü O, kullarından çok iyi ha
berdar olan, onlan çok iyi görendir.

28. O, [insanlar] um utlannı kestik
ten sonra yağmuru indiren ve sevgi
sinin açılımı olan o yağmuru her ta 
rafa yayandır; çünkü O, dost olan, 
çok övülendir.

29. Gökleri ve yeri yaratması ve ora
larda canlılan yayması [O’nun  varlı
ğının ve gücünün] delillerindendir. 
O, dilediği zaman onlan bir arada 
toplamaya gücü yetendir.

24-26. [Ey Muhammedi] Yoksa onlar [seninle 
ilgili olarak]: “Allah hakkında yalan uydur
du." mu demektedirler? Allah dilerse, senin 
kalbini de mühürler. Allah, batılı yok eder ve 
sözleriyle gerçeği gerçekleştirir. O, kuşkusuz, 
kalplerde olanı çok iyi bilendir. O, kullannın 
tövbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve 
yaptıklarınızı bilendir. Allah, inananların ve

30-31. Başınıza her ne musibet gelir
se [bilin ki], bu, kendi ellerinizle ka
zandıklarınızdan dolayıdır. O yine de 
[işlediğiniz günahların] çoğunu affe
der. Siz yeryüzünde O’nu  aciz bıra
kamazsınız. Sizin Allah dışında ne 
bir dostunuz ne de yardımcınız var
dır!
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32-34. Denizde dağlar gibi akıp gi
den [gemiler] de O’nun [varlığının ve 
gücünün) delillerindendir. O, dilerse 
rüzgan durdurur; o zaman gemiler 
denizin üzerinde dura kalırlar. Bun
da, kuşkusuz, güçlüklere göğüs ge
ren, çok şükreden herkes için alına
cak ibretler vardır. Ya da O, kazan
dıklarından dolayı onlan yok eder; 
bir çoğunu da affeder.

35. O halde ayetlerimiz hakkında 
tartışanlar, kendileri için kaçacak 
bir yer olmadığını bilsinler!

36-39. Size verilenler, dünya hayatı
nın geçici nimetlerinden ve zevkle
rinden başka bir şey değildirler: Al
lah'ın yanındakiler ise daha iyidirler 
ve daha kalıcıdırlar. [Bu nimetler], 
inananlar, Rablerine güvenenler, bü
yük günahlardan ve hayasızlıktan 
kaçınanlar, öfkelendiklerinde bile 
bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına 
karşılık verenler, namazı kılanlar, iş
lerini birbirlerine danışarak [çözüme 
kavuşturanlar], kendilerine verdiği
miz nzıktan [başkaları için de] har
cayanlar, içlerinden biri saldırıya uğ
radığında [saldırıyı gidermek üzere] 
birbirleriyle yardım laşanlar içindir.

40. Bir kötülüğün karşılığı, onun gi
bi bir kötülüktür. Bununla birlikte, 
her kim affedecek ve durum u düzel
tecek olursa, [bilsin ki], onun karşı
lığı Allah'a aittir; çünkü Allah, zalim
leri sevmezi

J 0 '  i \u

^ % y ̂  " r S -

u

malan gereken kimselerdir. Ancak haklann 
da soruştunna yapılması ve cezalandınlmas 
gerekenler, insanlara zulmedenler ve ülkede 
haksız yere, suçlar işleyenlerdir. Onlar, [ahi 
rette] çok acı veren bir azabın kendilerin 
beklediği kimselerdir.

43. Bununla birlikte her kim güçlüklere gö
ğüs gerecek ve [kendine yapılanlan da] bağış
layacak olursa, [bilsin ki], bu, yapılmaya de
ğer işlerdendir!

41-42. Zulme uğradıktan  sonra 
(haklannı korumak amacıyla] kendi
lerini savunanlara gelince; onlar, 
kendilerine karşı hiçbir soruşturm a 
yürütülm em esi ve cezalandınlma-

44. Allah, kimi doğru yoldan saptıracak 
olursa, [bilsin ki], artık onun hiçbir dostu 
yoktur. Azabı gördüklerinde, zalimlerin: "Ge
ri dönüş için bir yol yok mudur?" diye nasıl 
haykırdıklarını göreceksin!
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45-46. Sen yine onlann; ateşe atılırlarken, 
aşağılık bir durum a düşmelerinden dolayı 
başlarım öne eğerek göz ucuyla [etraflarına 
nasıl) gizli gizli baktıklarım göreceksin! Bu du
rum karşısında inananlar da: “Hüsrana uğra
yanlar, kıyamet gününde hem kendilerini hem 
de ailelerini hüsrana uğratanlardır!” diyecek
lerdir. Bilin ki, zalimler, sürekli bir azap için
de olacaklardır! Onlann Allah dışmda kendile
rine yardım edecek dostlan olmayacaktır.120 
Allah kimi saptıracak olursa, [bilsin ki], artık 
onun için [hiçbir çıkış] yolu olmayacaktır.

47. [Ey insanlar' O  h u ld r | .  A l i . ı l ı  m  

[buyruğu] gereği. dönüşü o lm .iv -> "  

bir gün gelmeden önce. K.ıbblni/ln 
çağnsına karşılık verin, ç U n k ı ı  n 

gün. sizin ne sığınılacak !>lı ye t mİ-' 
ne de [günahlarınızı] mkaı e l m e ye  

[gücünüz] olacaktır.

48 . Eğer onlar, yine de y u /  çcvlın e k  

olurlarsa, [bilsinler kil■ Hl/ seni onla 
ra koruyucu olarak g ö n d e rm e d ik  

Sana düşen sadece d u y n r m . ı k l ı ı  

Biz. insana katmu/dan s c v g ln ı l / ln  

bir açılımı olan nimet lallndıgıım/d.ı 
ondan dolayı sevinir. Ancak elleriyle 
yaptıkları yüzünden başına hlı külü 
lük gelecek olursa, o zaman nııım. 
ne denli nankör olduğunu |göı in 
sün!].

49-50. Göklerin ve yerin lıükü ın ıau  
lığı Allah’ındır. O, dilediğini yaıalıı 
Dilediğine kız çocukları, dilediğine 
de erkek çocukları bahşeder, ya da 
onlan, hem erkek hem de kız çocuk 
lan  olmak üzere çift verir. O. diledi 
ğini de kısır kılar; çünkü  O, her şeyi 
çok iyi bilen, her şeye gücü ye tcnd iı.

51. Allah’ın bir insan ile konuşması 
ancak vahiy yoluyla ya da perde ar 
kasından [seslenmekj ya da [vahye 
dilmesini] dilediğini, izni İle, vat iye l 
mesi için bir elçi göndermek mırelly 
le gerçekleşebilir. O, gerçeklen de 
çok yüce, çok bilge olandır.

120 Ayetin bu kısmını şu şekilde çevirmek de olasıdır: “Onlann, kendilerine Allah a karşı yardım edn  <-fc 
hiçbir dostlan olmayacaktır..’
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52-53. İşte Biz sana, buyruğumuzla 
bir ruh vahyettik. Oysa sen, kitabın 
ve imanın ne olduğunu bilmezdin. 
Ancak Biz, onu. kullarımızdan dile
diğimizi, kendisiyle doğru yola ulaş
tırdığımız bir ışık (kaynağı) yapmış
tık. Sen, kuşkusuz, doğru yola, gök
lerde ve yerde bulananların sahibi 
olan Allah'ın yoluna ulaştırmakta
sın. Bilin kİ, bütün işler, sonunda 
Allah’a dönecektir!

43. ZUHRUF SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

89 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

I. Hâ, Mim.

2-3. Apaçık olan kitaba andolsun ki. 
Biz, onu, aklınızı kullanarak anla
manız için, Arapça bir Kur’an yaptık.

4. O, katımızda bulunan Ana-Ki- 
tap’dan (çıkmış! olan, çok yüce, çok 
bilge bir kitaptır.

5. (Ey inkar edenler!) Siz, haddi 
aşan bir halkamız diye, sizi Kur’anla 
uyarmaktan vaz mı geçelim?

6-8. Daha öncekilere nice peygamberler gön
dermiştik. Ancak onlar, kendilerine gelen her 
peygamberi mutlaka alaya alırlardı. Biz. on
lardan daha güçlü olanları da yok etmiştik. 
Nitekim öncekilerin örneği geçmiştir.

9. Andolsun ki, onlara: “Gökleri ve yeri kim 
yarattı?” diye soracak olsan, onlar mutlaka: 
“Onlan çok güçlü olan, çok iyi bilen Allah ya
rattı." diye karşılık vereceklerdir.

10. O, size yeri beşik kılmış ve varmak iste
diğiniz yerlere ulaşasınız diye (orada) sizin 
için yollar var etmiştir.
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11. Gökten bir ölçüye göre suyu indiren 
O’dur. Biz onunla, ölü bir yöreye hayat veri
riz. İşte siz de [kabirlerinizden] böylece çıka
racaksınız.

12-14. O, bütün çiftleri yaratan ve sizin için; 
üzerlerine kurulmanız, kurulduğunuzda da 
Rabbinizin nimetini hatırlamanız ve; “Bunu 
hizmetimize sunan her türlü eksiklikten 
uzakür, yücedir. [O bize bunları vermeseydi) 
bizim bunlara ulaşmaya gücümüz yetmezdi! 
Biz, kuşkusuz Rabbimize döneceğiz!" diye de
meniz için, bindiğiniz gemileri ve hayvanlan 
yaratandır.

15. Buna rağmen onlar yine de tut
tular O’na kullanndan bir parça ta
sarladılar! Gerçekten de insan, apa
çık nankördür!

16. Yoksa Allah, yarattıklanndan 
kızlan kendisine alıp da oğullan size 
mi ayırmıştır?

17. Oysa onlardan biri. Çok Seven’e 
isnat ettiği kız çocuğuyla müjdele
nince, yüzü kararır; içi öikeyle dolar.

18. Onlar, süs içerisinde yetiştirileni 
ve tartışmada [delilini erkekler gibi] 
açıklayamayanı mı [Allah'a isnad 
ediyorlar?]

19. Onlar, Çok Seven in kullan olan 
melekleri de dişi saymaktadırlar. 
Acaba onlar, onlann yaratılışına ta
nık mı olmuşlardır? Onlann bu [ya
lan] tanıklıkları yazılacak ve onlar, 
[bundan] dolayı sorgulanacaklardır.

20. Onlar: “Çok Seven dileseydi, biz, 
onlara ibadet etmezdik.” demektedir
ler. Onlann bu konuda hiçbir bilgile
ri yoktur. Onlar sadece yalan söyle
mektedirler!

2 1 . Yoksa Biz, onlara bundan önce 
bir kitap vermiştik de ona mı sarılı
yorlar?

22. Hayır! Onlar: “Biz atalanmızı bir 
din üzerinde bulduk; biz de onlann 
izlerinden dosdoğru gidiyoruz." de
mektedirler.
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23. İşte Biz, senden önce, hangi 
kente bir uyancı gönderdiysek, ora
nın yoldan çıkmış varlıklılan da 
mutlaka: “Biz atalarımızı bir din üze
rinde bulduk: biz de onların izlerin
den gidiyoruz.” demişlerdi.

24. [Gönderilen uyarıcı da onlara]: 
“Ben, size, atalarınızın üzerinde bu
lunduğu dinden daha doğrusunu ge
tirmiş olsam da mı?” diye sormuştu. 
Onlar da: “Biz, sizinle gönderileni ke
sinlikle inkar ediyoruz.” diye karşılık 
vermişlerdi.

25. Bunun üzerine Biz de onlardan 
intikam almıştık. Yalanlayanların 
sonunun nasıl olduğuna bir baksa
na?

26-28.Hani İbrahim bir zamanlar, 
babasm a ve halkına: “Ben sizin iba
det ettiklerinizden uzağım. Ben, an 
cak beni yaratana ibadet ederim. O, 
kuşkusuz, beni doğru yola ulaştıra
caktır.” demişti. O, bu sözünün, ar
d ından geleceklerin başvurm aları 
için kalıcı bir söz olmasını sağlamış
tı.

29-30. Ben, gerçekten bunlan da ata
larım da kendilerine gerçek ve onu 
açıklayan bir elçi gelene dek nimetle
rimden yararlandırmıştım. Ancak 
kendilerine gerçek gelince, onlar: “Bu 
bir büyüdür; bu yüzden biz onu ke
sinlikle inkar ediyoruz.” demişlerdi.

3i. Onlar yine: “Keşke bu Kur’an, 
iki kentten birindeki büyük bir ada
ma indirilseydi!” demişlerdi.

o y  j  ̂
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32. Onlar, Rabbinin sevgisini mi bölüştürü
yorlar? Onların dünya hayatındaki geçimlik
lerini aralarında paylaştıran, birbirlerine iş 
gördürmeleri için kimini kimine derecelerle 
üstün kılan Biziz. Rabbinin sevgisi onlann 
biriktirdiklerinden daha iyidir.

33-35. Eğer insanların tek bir inkarcı toplu
luk haline gelmeleri tehlikesi bulunmasaydı. 
Çok Seven’i inkar edenlerin evlerinin tavanla
rım, üzerine çıktıkları merdivenlerini, evleri
nin kapılarım, üzerine yaslandıklan koltukla
rım gümüşten yapardık ve [onlanj altına [bo
ğardık] I Bütün bunlar, sadece dünya hayatı-
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mn geçici olan nimetlerinden ve zevklerinden 
başka bir şey değildir. Ahiret ise, Rabbinin 
katında, kendi bilincinde olanlar içindir.

36-37. Kim Çok Seven'i anm aktan yüz çevire
cek olursa, ona, bir şeytanı musallat ederiz; 
öyle ki, o, artık onun yanından bir an bile ay- 
nlmayan arkadaşı olur. Böylece bu şeytan
lar, insanları, hem de kendilerinin doğru yol
da olduklarını sanarlarken, doğru yoldan 
saptınrlar.
38. Sonunda o, bize geldiğinde [arkadaşına]: 

“Keşke benimle senin aranda Doğu ile Batı 
arası kadar uzaklık olsaydı! Meğer sen ne kö
tü arkadaşmışsın!” diyecektir.

39. [Bunun üzerine onlara): “Bugün 
[pişmanlık duymanız], zulmettiğiniz 
için, size hiçbir yarar sağlamayacak
tır. Bu yüzden siz, azapta ortak ola
caksınız!” [denilecektir].

40. [Ey Muhammedi] Sağırlara sen 
mi işittireceksin ya da körleri ve apa
çık sapıklık içinde bulananı sen mi 
doğru yola ulaştıracaksın?

4l-42.Andolsun ki, Biz, senin canını 
[onlar, çağrını kabul etmeden önce] 
alacak olursak, onlardan mutlaka 
öcümüzü alınz; ya da kendilerini 
tehdit ettiğimiz azabı sana göster
mek [isteyecek olursak), [bil ki], Bi
zim onlara gücümüz yeter!

43-44 . O halde sen, sana vahyoluna- 
na sımsıkı sanl; sen, kuşkusuz, doğ
ru yoldasın. Bu Kur’an, senin ve hal
kın için bir onur [kaynağıdır]. Yalan
da sorgulanacaksınız!

45. Sen, senden önce gönderdiğimiz 
elçilerimize, Bizim, Çok Seven dışın
da ibadet edecekleri tanrılar yaratıp 
yaratmadığımızı sor!

46. Andolsun ki, Biz, Musa’yı muci
zelerimizle birlikte Firavun’a ve onun 
ileri gelenlerine göndermiştik. O, 
[onlara]: “Ben ademlerin Rabbinin el
çisiyim." demişti.

47-48. Onlara mucizelerimizi getirdi
ğinde, hemen onlara gülmüşlerdi: 
oysa onlara gösterdiğimiz her bir 
mucize bir öncekinden daha büyük-
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tû. Bu yüzden Biz. doğru yola dön
meleri için, (gördükleri her mucize
den sonra] onlan azaba uğratmıştık.

49. Bunun üzerine onlar (her sefe
rinde]: “Ey büyücü! Sen. Rabbinin 
seninle yaptığı [peygamberlik] sözleş
mesi adına, bizim için Rabbine yalvar 
da [azabı üzerimizden kaldırsın!] 
Çünkü biz, artık kesinlikle doğru yo
la döneceğiz!” diye feryat etmişlerdi.

50. Ancak onlar, Biz, onlardan aza
bı kaldırır kaldırmaz, sözlerinden he
men dönüveriyorlardı.

51-53. Firavun, halkına seslenerek: 
“Ey halkım! Mısır krallığı ve altımdan 
akıp giden şu ırmaklar benim değil 
midir? Hâlâ [gerçeği] görmeyecek mi
siniz? Yoksa ben, şu zavallı olan ve 
neredeyse meramım bile anlatmak
tan aciz bulunan adamdan daha iyi 
değil miyim? Keşke ona altın bilezik
ler verilseydi ya da onunla birlikte 
melekler de gelseydi!” demişti.

54. Firavun halkını küçümsemişti; 
buna rağmen onlar, yoldan çıkmış 
bir halk oldukları için, yine de ona 
boyun eğmişlerdi.

Z u h ru f  Sûresi, o
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57-58. Meryem oğlu İsa. bir örnek olarak su
nulunca, senin halkın ondan dolayı hemen 
yaygarayı basıvermişti ve: “Bizim tannlanmız 
mı yoksa o mu daha iyidir?” diye sormuşlar
dı. Onlar bunu, sırf seninle tartışmak için or
taya atmışlardı; çünkü onlar, tartışmacı bir 
halktır.

55-56. Onlar, Bizi öfkelendirince, Biz 
de onların hepsini suda boğarak on
lardan öç almıştık ve onlan sonra
dan gelecekler için bir öncül, [ders 
alınması gereken] bir örnek kılmış
tık.

59. [İsa’ya gelince]; O, Bizim kendisine nimet 
verdiğimiz ve İsrailoğullan için de örnek kıl
dığımız bir kuldan başka bir şey değildir.

60. Eğer Biz, dileseydik, sizi, yeryüzünde bir
biri ardından gelecek olan melekler yapardık.
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61-62. O, [Kur’an] kuşkusuz, kıyamet hak
kında bir bilgidir. Bu yüzden ondan asla kuş
ku duymayın ve bana  uyun; çünkü bu. doğ
ru yoldur. Şeytan sakın sizi ondan alıkoyma
sın; çünkü o, sizin apaçık düşmanmızdır.

63-64. İsa, onlara apaçık kanıtlan getirdiğin
de [onlara]: “Ben size, bilgelik getirmek ve gö
rüş ayrılığına düştüğünüz konulardan bir 
kısmını size açıklamak için gelmiş bulunuyo
rum. O halde Allah'ın bilincinde olun ve ba
na uyun; çünkü Allah, benim de Rabbim si
zin de Rabbinizdir. O’n a  ibadet edin! İşte, 
doğru yol budur.” demişti.

65. Ancak [İsa’dan sonra] araların
dan çıkan gruplar, görüş aynlığına 
düşmüşlerdir. Çok can yakıcı bir 
günde [başlarına gelecek olan] azap
tan  dolayı o zalimlerin vay haline!

66. Onlar, kıyamet gününün, hiç 
haberleri olmadan, kendilerine ansı
zın gelmesini beklemekten başka bir 
şey yapmamaktadırlar!

67. O gün, Allah'ın bilincinde olan
ların dışında, dostlar bile birbirlerine 
düşman kesileceklerdir.

68-70. [O gün Allah, kendi bilincinde 
olanlara]: “Ey benim ayetlerime ina
nan ve kendilerini Bana teslim etmiş 
olan kullarım! Bugün sizin için kor
ku olmayacaktır. Siz hiçbir şekilde 
üzülmeyeceksiniz de! Siz ve eşleriniz, 
neşe ve mutluluk içinde cennete gi
rin!” diyecektir.

71-73. Onların aralarında altın tep
siler ve kadehler dolaştırılacaktır. 
Orada canların çektiği, gözlerin hoş
landığı her şey olacaktır. [Yine onla
ra]: “Siz ise orada sürekli kalacaksı
nız. İşte bu, yaptıklarınızdan dolayı 
size miras olarak verilen cennettir. 
Orada sizin için yiyeceğiniz bir çok 
meyve vardır." denilecektir.
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74-76. Suçlulara gelince; onlar, ce
hennem azabında sürekli kalacaklar
dır. Azapları da hiçbir şekilde haflfle- 
tilmeyecektir. Bu yüzden onlar, ora
da [kurtulmaktan] umutlarım kesmiş 
olarak [varlıklarını sürdüreceklerdir)! 
Onlara zulmeden Biz değildik; fakat 
kendilerine zulmedenler onlardı.

77-78. Onlar [cehennemde görevli me
leğe): “Ey Malik! Rabbin, bari canımı
zı alsın!” diye sesleneceklerdir. O da 
[onlara]: “Siz bu şekilde (yaşamaya) 
devam edeceksiniz!” diye karşılık ve
recektir. [O zaman Allah onlara): “An- 
dolsun ki, Biz size gerçeği getirmiştik; 
ancak çoğunuz gerçekten hoşlanmı
yordu.” diye karşılık verecektir.

79-80. Yoksa onlar, bir işe [peygam
beri öldürmeye) mi azmettiler; o halde 
Biz de [onlan cezalandırmaya) azmet
miş bulunuyoruz. Yoksa onlar, Bizim, 
onların içlerinde gizledikleri sırlarını 
ve birbirleriyle fısıltı halindeki konuş
malarım işitmediğimizi mi sanıyorlar? 
Hayır, hayır [durum hiç de öyle değil
dir); çünkü yanlarındaki elçilerimiz, 
[her şeyi] kaydetmektedirler!

8 1-8 2. De ki: “Eğer Çok Seven’in bir 
çocuğu olsaydı, o taktirde ona ibadet 
edenlerin ilki ben olurdum!” Gökle
rin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi 
olan Allah, onların nitelemelerinden 
uzaktır, yücedir!

83-84. Sen onlan kendi başlarına bı
rak  da [başlarına gelmeklel tehdit 
olundukları günlerine kavuşuncaya 
dek, boş konuşm alarına dalsınlar, 
oynayıp dursunlar! Ama onlar, [o 
gün, şu  gerçeği anlam akta gecikme
yeceklerdir); Gökteki ta n n  da  yerde
ki tan n  da O’dur! O, çok bilge olan, 
çok iyi bilendir.

85. Göklerin, yerin ve ikisi arasında 
bulunanların hükümranlığı kendine 
ait olan Allah, ne kutludur! Kıyame-
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tin bilgisi de yalnız O’nun katindadır. Siz, so
nunda O’na  döndürüleceksiniz!

86. Onlann, Allah dışında çağırdıkları, şefa
a t etme yetkisine sahip değildirler; ancak bi
lerek gerçeğe tanıklık edenler, şefaat yetkisi
ne sahip olabilirler!

87. Andolsun ki, onlara kendilerini kimin 
yarattığım soracak olsan, onlar, mutlaka: 
“Allah" derler. O halde, onlar, nasıl oluyor da 
[gerçekten] uzaklaşabiliyorlar!

88-89. [Allah] onun: “Ey Rabbim! Bunlar, 
inanm ayan bir halktır.” demesini de [bilmek
tedir ve bu  konuda elçisine de şöyle buyur
maktadır); “O halde sen, şimdilik onlan hoş 
gör ve [onlara): ‘Size selam olsun!’ de!" Ancak 
onlar, yalanda [gerçeği] anlayacaklardır!
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44. DUHÂN SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

59 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın Adıyla,

l, Hâ, Mim.

2-3. Apaçık olan kitaba andolsun ki, Biz 
onu, kutlu bir gecede indirdik. Biz, gerçekten 
de (doğru yola ulaşmaları için insanları] 
uyarmaktayız.

4-7. Katımızdan [gelen] bir buyruk doğrultu
sunda bilgelikle ilgili her iş, o gecede belirle
nir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, [bilin 
ki), Biz, senin Rabbin, göklerin, yerin ve ikisi 
arasında bulunanların Rabbi [olan Allah’ın

insanlara olan] sevgisinin bir açılımı 
olarak, elçiler göndermekteyiz. O, 
gerçekten de çok iyi işiten, çok iyi in
lendir.

8. O’ndan başka tann yoktur. Diril
ten ve öldüren O’dur. O, sizin de 
Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da 
Rabbidir.

9. Ancak onlar, kuşku içinde eğle
nip duruyorlar!

10-12. Sen, göğün; [kıyamet günü
nün yaklaştığım] açıkça [gösterecek], 
insanları bürüyecek ve [günahkarla
ra]: “Bu çok acı veren azaptır! Ey 
Rabbimiz! Bizden azabı kaldır; çün
kü biz, artık Sana inanıyoruz.” diye 
[feryat ettirecek] olan bir duman çı
karacağı günü bekle!

13-14. Nerede onlarda öğüt almak? 
Onlara gerçeği açıklayan bir elçi gel
mişti. Bunun üzerine onlar, ona: 
“Bu, [başkaları tarafından] öğretil
miş bir delidir!” diyerek ondan yüz 
çevirmişlerdi.

15-16. Biz, kısa bir süre azabı kaldı
racağız; ama siz, yine [eski inkarcılı
ğınıza] döneceksiniz. Fakat Biz, [on
ları] çok büyük bir şiddetle yakala
yacağımız gün, [onlardan] kesinlikle 
öcümüzü alacağız!

17-21. Andolsun ki Biz, onlardan ön
ce Firavun’un halkını sınamıştık. 
Onlara şerefli bir elçi gelmiş, onlara: 
“Bana, [köleleştirdiğiniz] Allah’ın 
kullarım [İsrailoğullarıml teslim 
edin; çünkü ben, size [gönderilmiş 
olanl güvenilir bir elçiyim. Allah’a
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karşı büyüklük taslamayın; çünkü 
ben size apaçık bir mucize getiriyo
rum. Ben. beni taşlamanıza karşı, 
benim de Rabbim sizin de Rabbiniz 
olan Allah’a sığınırım. Eğer siz bana 
inanmayacak iseniz, o halde benden 
uzak durun!” demişti.

22. Musa [onlann kendilerine gös
terdiği düşmanlıktan yılınca], Rabbi- 
ne: “Bunlar, suç işleyen bir halktır." 
diyerek yakarmıştı.

23-24.|Bunun üzerine Allah ona]: “O 
halde kullarımı geceleyin çıkar; çün
kü izleneceksiniz. Denizi açık halde 
bırak; çünkü onlar boğulmaya mah
kum bir ordudur!” buyurmuştu.

25-27. Onlar geride, nice bahçeler, 
pınarlar, ekinler, güzel konaklar, 
zevk ve sefa sürdükleri nimetler bı
rakmışlardı.

28-29. İşte böylece Biz de onlan baş
ka bir halka miras bırakmıştık. On
lar için ne gök ağlamıştı ne de yer! 
Onlara süre de tanınmamıştı!

30-3 1 . Andolsun ki Biz, îsrailoğulla- 
nnı, o alçaltıcı azaptan, Firavun’dan 
kurtarmıştık; çünkü o, haddi aşan 
zorbalardan biriydi.
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34-36. Onlar: “İlk ölümümüzden başka bir 
ölüm yoktur. Biz, diriltilecek de değiliz! Eğer 
söyledikleriniz doğru ise, atalarımızı getirin!” 
demektedirler.

37. Bunlar mı yoksa Tübba halkı ile onlar
dan öncekiler mi daha hayırlıdırlar? Biz, suç
lu oldukları için onlan yok etmiştik.

32. Andolsun ki Biz, onlan bütün 
halklar arasından bilerek seçmiştik.

33. Biz, onlara içinde kendileri için 
apaçık bir sınama olan mucizeler 
vermiştik.

38-39. Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasında 
bulunanlan eğlenmek için yaratmadık; Biz. 
onlan ancak gerçek bir plana uygun olarak 
yarattık. Ancak onlann çoğu bu gerçeği bil
mezler.



Duhân Sûresi. Cüz 25, S û re  44
497

o)

j \  o  S jjk i i  |^ \> ^ V o \

j > ^ , 0  o \> ^ j 0

-I >, \^ -  '  > ‘'  ^  >y • > l'"'. <•<-j  o y ^  @ ıĵ p

6  ^ y >  J  \

i ^ ; \ c ^  e

0  j _£*/• © ' ^ 3 = *  A ^M r^

başma azap olarak kaynar su dö
kün! Ve deyin: Tat bakalım! Hani 
sen güçlüydün, şerefliydin! İşte bu, 
kuşkulanıp durduğunuz şeydir!’” di
ye buyuracaktır.

51-53. Allah bilincinde olanlara ge
lince; onlar, güvenli bir yerde, bah
çelerde ve pınar başlarında olacak
lardır. Onlar, ince ipekten ve parlak 
atlastan elbiseler giyecekler ve karşı
lıklı olarak oturacaklardır.

54. İşte böyle olacaktır. Bunların 
yanı sıra, Biz onlan iri gözlü huriler
le evlendireceğiz!

----------------- --------*— 55-57. Onlar, orada güven içinde,
40-42. Hüküm günü, kuşkusuz, onların hep- her çeşit meyveyi isteyebileceklerdir, 

si için belirlenmiş olan bir gündür. O gün, İlk tattıkları ölüm dışında, onlar ora- 
dostun dosta bile hiçbir yaran olmayacaktır, da bir daha ölümü tatmayacaklardır. 
Onlar, yardım da görmeyeceklerdir. Ancak Allah, onlan cehennem azabından 
Allah'ın sevgisini gösterdiği kimseler yardım koruyacaktır. Bunlar, Rabbinin bir 
göreceklerdir. O, kuşkusuz, çok güçlü, çok lütfudur. İşte büyük kurtuluş bu- 
müşfik olandır. dur!

43-46. Zakkum ağacı, kuşkusuz, [ahiret ha- 58. Biz, onu, öğüt almalan için, se- 
yatında) günahkarların yemeği olacaktır. O, nin dilinde indirerek kolayca anlaşıl- 
erimiş maden gibidir. İnsanların kanniannda, masını sağlamıştık, 
sıcak suyun kaynaması gibi, kaynayacaktır. 5g Q ha]de gen [on]ann başlanna

47-50. {Allah, görevli meleklere]; “Tutun onu! gelecekleri! bekle; onlar da bekle- 
Cehennemin ortasına sürükleyin! Sonra da inektedirler!
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45. CÂSİYE SÛRESİ 
(Mekke’de inmiştir ve 

37 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

t. Hâ, Mim.
2. Bu kitap, çok güçlü, çok bilge 

olan Allah tarafından indirilmiştir.

3. Göklerde ve yerde, kuşkusuz, 
inanm ak [isteyenler] için [Allah’ın 
varlığım ve gücünü gösteren] nice 
delil vardır.

4. Sizin yaratılmanızda ve [Allah’ın 
yeıyüzünde] yaydığı her bir canlıda, 
içsel kesinliğe ulaşan halk için, [Al
lah’ın varlığını ve gücünü gösteren] 
nice deliller vardır.

5. Gece ile gündüzün birbiri ardın
ca gelmesinde, Allah'ın gökten indir
diği ve kendisi ile ölmüş olan topra
ğa hayat verdiği nzık kaynağı yağ
m urda, rüzgarları evirip çevirmesin
de aklını kullanan bir halk için, [Al
lah'ın varlığını ve gücünü göstereni 
nice deliller vardır.

6. İşte bunlar, Bizim, sana, gerçek 
olarak okuduğumuz Allah'm ayetle
ridir. O halde, onlar, Allah’tan ve 
O 'nun ayetlerinden sonra, hangi sö
ze inanacaklardır?

7-8. Kendisine okunan Allah'ın ayet
lerini işiten, sonra da büyüklük tasla
yarak sanki onları hiç işitmemiş gibi 
[inkarında] ısrar eden her bir yalancı 
günahkarın vay haline! O halde sen 
onu çok acı veren bir azap ile müjdele!
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zandıklan da Allah dışmda edindikleri dostla
rı da onlara hiçbir yarar sağlayamayacaklar
dır. Çok büyük bir azap onlar için olacaktır.

11. Bu [Kur’an], yol göstericidir. Rablerinin 
ayetlerini inkar edenlere gelince; onlar için, 
çok acı veren tiksindirici bir azap olacaktır!

12. Allah, üzerinde buyruğuyla gemilerin yü
züp gitmesi ve böylece O’nun lütfunu arama
nız ve [O’nal şükretmeniz için, denizi sizin 
hizmetinize sunandır.

9-10. O, ayetlerimizden bir şey öğ
rendiğinde onları alay konusu eder. 
İşte bunun  gibileri için, çok alçaltıcı 
azap olacaktır. Arkalarında da ce
hennem  onları beklemektedir. Ka-

13. O, yine, göklerde ve yerde bulunanların 
hepsini de kendi katından [bir lütuf olmak 
üzere] sizin hizmetinize sunandır. Bunda, 
kuşkusuz, düşünen bir halk için alınacak ib
retler vardır.
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14. [Ey Muhammedi] İnananlara, Allah’ın 
[ceza] günlerinin [geleceğini] ummayanlan, 
Allah’ın, kendilerini kazandıklarından dolayı 
cezalandırması için, bağışlamalarını söyle!

15. Kim iyi bir iş yapacak olursa, [bilsin ki], 
o kendisi içindir. Kim de kötülük yapacak 
olursa, [o da bilsin ki], o da kendi aleyhinedir. 
Siz, sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz!

16-17. Andolsun ki Biz, İsrailoğullanna, ki
tap, bilgelik ve peygamberlik vermiş, onları te
miz ve güzel olan yiyeceklerle nzıklandırmış 
ve onlan [zamanlarındaki] bütün halklardan 
üstün kılmış ve onlara [din] konusunda açık

kanıtlar vermiştik. Buna rağmen on
lar, hem de kendilerine ilim geldikten 
sonra, aralarındaki çekememezlik 
yüzünden, yine de görüş ayrılığına 
düşmüşlerdi. Rabbin, kuşkusuz, on
ların görüş ayrılığına düştükleri ko
nularda, kıyamet gününde araların
da karar verecektir.

18-19. [Ey Muhammed! Din konu
sunda] seni de bir şeriat sahibi kıl
mış bulunuyoruz. O halde sen ona 
uy; ama bilmeyenlerin arzularına sa
kın uyma; çünkü onlar, Allah’a kar
şı sana hiçbir yarar sağlayamazlar. 
Zalimler, gerçekten de birbirlerinin 
dostlarıdırlar; Allah ise kendi bilin
cinde olanların dostudur.

20. Bu [Kur’an], insanlann kalp göz
lerini açan [bir ışık], içsel kesinliğe 
ulaşmış olan bir halk için doğru yola 
ulaştıran bir rehber ve Allah'ın [in
sanlara olan] sevgisinin bir [açılımı
dır],

21. Yoksa kötülük işleyenler, ölüm
lerinde de sağlıklarında da kendileri
ni, inananlar ve iyi işler yapanlar ile 
bir tutacağımızı mı sanmaktadırlar? 
Ne kadar da kötü karar veriyorlar!

22. Allah, gökleri ve yeri gerçek [bir 
plan doğrultusunda] yaratm ıştır. 
Böylece herkes, hiçbir şekilde hak
sızlığa uğratılmadan, sadece kazan
dıklarından dolayı cezalandırılacak
tır!



500
Câslye Sûresi. Cüz 25. Sûre 45

23. Sen, arzusunu tann edinen ve Al
lah’ın [doğru yola ulaşmak istemediği
ni] bildiği için, kulaklarım ve kalbini 
mühürlemek ve gözlerine de perde 
çekmek suretiyle doğru yoldan saptır
dığı kimseyi görüyor m usun? Şimdi 
böyle birini Allah’tan başka kim doğru 
yola ulaştırabilir ki...? O halde hâlâ 
düşünüp ibret almayacak mısınız?

24-26. Onlar: “Hayat ancak bu dün
yadaki hayatımızdır: Ölürüz ve yaşa
rız. Bizi ancak zaman yok eder!" de
mektedirler. Oysa onların bu konuda 
hiçbir bilgileri yoktur: onlar, tahmin 
yürütm ekten başka bir şey yapma
maktadırlar! Bu yüzden kendilerine 
ayetlerimiz okunduğunda, onlar [bu 
konuda]: “Eğer söyledikleriniz doğru 
ise, o halde, bize atalarımızı getirin!" 
demekten başka hiçbir delil ileri süre- 
memektedirler. [Onlara] de ki: “Sizi 
dirilten de öldüren de Allah'dır. O, so
nunda sizi, [geleceğinde] hiçbir kuşku 
bulunm ayan kıyamet gününde, bir 
araya getirecektir.” Ancak insanların 
çoğu [bu gerçeği] bilmemektedirler.

27. Göklerin ve yerin hükümranlığı 
Allah'ındır. Kıyametin kopacağı güne 
gelince; o gün, [Allah’ın ayetlerini] 
geçersiz kılmağa kalkışanlar, hüsra
n a  uğrayacaklardır!

28-29. Sen, o gün, her halkı tevazu 
içinde diz çökmüş bir durum da göre
ceksin! Her halk kendi kitabıyla [he
saplaşmaya] çağrılacak ve [onlara]: 
“Bugün yaptıklarınızdan dolayı ceza
landırılacaksınız! İşte kitabımız, [yü
zünüze] karşı gerçeği söylemektedir; 
çünkü Biz, yaptıklarınızı kaydettiri
yorduk!" [denilecektir].
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30. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince; 
Rableri, onlan sevgisine sokacaktır. İşte bu, 
apaçık başarıdır.

31-32. Bununla birlikte inkar edenlere gelin
ce; [kendilerine]: “Ayetlerim, size, okunmamış 
mıydı? Ama siz buna rağmen yine de büyük
lük taslamış ve böylece suç işleyen bir halk 
oluvermiştiniz; çünkü [Size]: ‘Allah'ın vaadi 
gerçektir; kıyamet gününün [geleceğinde] de 
hiçbir kuşku yoktur.’ denildiğinde ise, siz: 
‘Biz, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. [Bu 
konuda] ancak tahminde bulunabiliyoruz. 
[Doğrusunu söylemek gerekirse], Biz [bu ko
nuda] emin değiliz!’ demiştiniz.” denilecektir.
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33. Böylece onlar, yapmış olduklarmm kötü 
olduğunu anlayacaklardır; alay konusu yap
tıkları İse onları çepeçevre kuşatacaktır.

34-35. [Onlara]; “Siz nasıl ki bugüne kavuşa
cağınızı unuttuysanız, aynı şekilde Biz de bu
gün sizi unutacağız! Bu yüzden yeriniz ateş 
olacaktır. Sizin, size yardım edecek yardımcı
larınız da olmayacaktır! Çünkü siz, dünya 
hayatı sizi aldattığı için, Allah’ın ayetlerini 
alay konusu yapmıştınız.” denilecektir. On
lar, bugünden [itibaren] artık oradan çıkarıl
mayacaklardır ve onlann kendilerini düzelt
me konusundaki istekleri de kabul edilmeye
cektir!

36-37, O halde övgü, göklerin Rabbi, 
yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan 
Allah'ındır. Göklerde ve yerde ululuk 
O'nundur; çünkü O. çok güçlü, çok 
bilge olandır!

46. AHKÂF SÛRESİ 
[10., 15. ve 35 . ayetleri dışında 

Mekke'de inmiştir ve 
35 ayetten oluşmaktadır.]

Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah ın 
Adıyla,

1. Hâ, Mim.

2. Bu Kitap, çok güçlü, çok bilge 
olan Allah tarafından indirilmektedir.

3. Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında 
bulunanları, gerçek bir plan doğrul
tusunda ve belli bir süre için yarat
mış bulunuyoruz. Bununla birlikte, 
inkar edenler, uyarıldıkları şeyler
den, yüz çevirmektedirler.

4. De ki: “Söyleyin bakalım: Allah 
dışında çağırdıklarınızın, yeryüzün
de neler yarattıklarını bana gösterse- 
nize! Yoksa onlann, göklerin [yaratıl
masında] herhangi bir katkılan mı 
olmuştur? Eğer söyledikleriniz doğru 
ise, o taktirde bana, [bundan önce 
indirilmiş] bir kitap ya da [başka] bir 
bilgi kalıntısı getirin!”

5-6. Allah dışmda, kıyamet gününe 
dek, kendi çağrılarına] karşılık vere
meyecek olanlan ve üstelik çağnla- 
nndan habersiz bulunanlan çağı
ranlardan daha saplan kimler olabi
lirler ki...? İnsanlar, [kıyamet günü] 
bir araya toplandıklarında, [o çağır- 
dıklan] kendilerine düşman olacak-
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lar ve onların kendilerine İbadet el
liklerini inkar edec eklerdir.

7. Ancak, ayetlerimiz onlara okun
duğunda, inkar edenler, gerçek ken
dilerine gelir gelmez |onıın hakkın 
da|: “Bu apaçık bir büyüdür!" de 
enektedirler.

8. Yoksa onlar: “Onu uydurdu." mu 
demektedirler? De ki: “Eğer onu ben 
uydurmuş İsem, o taktirde siz, beni 
Allah’a karşı hiçbir şekilde koruya
mazsınız! O. sizin Kur an hakkındaki 
yaptığınız taşkınlığı en iyi bilendir. 
O, benimle sizin aranızda tanık ola
rak da yeterlidir. O. gerçekten de çok 
bağışlayan, çok müşfik olandır!"

9. De ki: “Ben elçilerin ilki değilim 
dir. Bana ve size ne yapılaeagını da 
bilmem. Ben sadece bana vahyolu- 
nana uyanm. Ben, apaçık bir uyarı
cıdan başka bir şey değilim."

10. De ki: “Şimdi söyleyin bana ba
kalım; eğer bu [Kur’an], Allah kalın
dan ise ve siz de -İsrailoğullanndan 
bir tanık onun benzerine tanıklık et
tiği ve ona inandığı halde- yine de bü 
yüklük taslayarak onu inkar ediyor
sanız, (bu taktirde siz. gerçekten de 
zalim bir topluluk olmaz mısınız)? O 
halde (şunu çok iyi bilin ki), Allah, za
lim bir halkı asla doğru yola ulaştır
maz!"

ti. İnkar edenler, inananlarla ilgili 
olarak: "Eğer o |Kur'an) iyi bir şey ol
saydı, onlar, ona (inanmada) bizi ge
çemezlerdi!" demektedirler. Ancak, 
onunla doğru yola ulaşmak (arzu-
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sunda] olmadıkları için, onlar (onunla ilgili 
olarak): “Bu çok eski bir yalandır!" diyecek
lerdir.

12. Ondan önce de bir yol gösterici ve bir sev
gi Ipman) olarak M usa’nın kitabı da vardı. Bu 
ise, (onu) tasdik eden ve zulmedenleri uyar
mak, iyilik yapanlan da müjdelemek üzere 
Arap diliyle (indirilmiş olanl bir kitaptır.

13-14. “Rabbimiz Allah’tır." diyenlere ve sonra 
da dosdoğru olanlara gelince; (bilin ki), onlar 
için hiçbir korku olmayacaktır ve onlar üzül
meyeceklerdir de! İşte onlar cennetlik olanlar
dır. Onlar, orada (dünyada iken) yaptıklarının 
karşılığı olarak, sürekli kalacaklardır.
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15. Biz, insana ana-babasm a iyi davranma
sını emrettik. Annesi onu zahmetle taşımış ve 
zahmetle doğurmuştur. Onun ana kam ında 
taşınması ile sütten kesilme süresi otuz ay
dır. Sonunda insan olgunluk çağma ulaşıp 
kırk yaşma vardığında: “Ey Rabbim! Bana, 
ana ve babama verdiğin nimete şükretmem, 
hoşnut olacağın yararlı iş yapmam konusun
da gönlüme ilham ver! Soyumda da güzellik
leri devam ettir! Ben sana dönmüş bulunuyo
rum; çünkü Ben, kendimi Sana teslim eden
lerdenim!” demişti.

16. İşte onlar, yaptıklarının en iyilerini kabul 
ettiğimiz ve kötülüklerinden de vazgeçtiğimiz

kimselerdir. Onlar, kendilerine [dün
yada iken] verilen doğru sözün ger
çekleşmesi sonucu cennetlikler ara
sına katılacaklardır.

17-18. Ana ve babasına: “Öf size! Siz 
beni, benden önce nice nesiller gelip 
geçmiş iken, tekrar diriltilmekle mi 
tehdit ediyorsunuz?” diyen kimseye 
gelince; ana ve babası, Allah’a sığına
rak, [ona]: “Yazıklar olsun sana! İma
na gel: çünkü Allah’ın vaadi gerçek
tir!” diyerek çıkışırlarken, o da [onla
ra alaylı bir biçimde]: “Bu [sizin söy
ledikleriniz], öncekilerin masalların
dan başka bir şey değildir!” diyerek 
karşılık vermişti. İşte [böyle düşü
nenler], kendilerinden önce gelip geç
miş olan insan ve cin topluluklarıyla 
birlikte, haklannda [azap] sözü ger
çekleşecek olanlardır! Onlar, gerçek
ten hüsrana uğrayacak olanlardır!

19. Herkesin, yaptıklarına göre de
receleri olacaktır. Andolsun ki, Al
lah, onlara, hiçbir şekilde haksızlığa 
uğratılmadan, yaptıklarının karşılı
ğını tam olarak verecektir!

20. İnkar edenlere, ateşle yüzleşe
cekleri gün [kendilerine]: “Siz, dünya 
hayatınızda, bütün güzel şeyleri har
cayıp tükettiniz: [ahiret hayatını hiç 
düşünmeden] onların zevkini çıkar
dınız durdunuz! Ancak siz, bugün, 
yeıyüzünde haksız yere büyüklük 
taslamanızdan ve yoldan çıkmanız
dan dolayı, alçaltıcı bir azapla ceza
landırılacaksınız!” denilecektir.
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21. [Ey Muhammedi) Ad’m kardeşi 

[Hud’uJ hatırla! Hani o, kendisinden 
önce de sonra da uyarıcıların gelip 
geçmiş olduğu kum tepelerinde yaşa
yan halkını: “Allah’tan başkasına iba
det etmeyin: çünkü ben, çok korkunç 
bir günde başınıza azabm gelmesin
den korkuyorum!” diyerek uyarmıştı.

22. Onlar da: “Sen, bizi tanrılarımız
dan ayırmak için mi geldin? Eğer 
söylediklerin doğru ise, o halde, bizi 
tehdit ettiğin şeyi başımıza getir!" di
yerek karşılık vermişlerdi.

23. O da: “[Bu konudaki] bilgi Allah 
katindadır. Ben size, benimle gönde
rileni bildiriyorum. Fakat ben, sizi 
bilgisiz bir halk olarak görüyorum!” 
demişti.

24-25. Onlar, sonunda onu [azabı] 
vadilerine doğru yayılan yoğun bir 
bulut olarak gördüklerinde: “Bu, bi
ze yağmur getirecek olan yüklü bir 
buluttur!” diye haykırmışlardı. [Ama 
Hud onlara]: “Hayır, o, sizin çabucak 
gelmesini istediğiniz şeydir. O, içinde 
çok acı veren bir azap bulunan rüz
gardır! O, Rabbinin buyruğuyla, her 
şeyi yerle bir ederek yok edecektir!” 
[demişti], [Kasırga öylesine şiddetli 
ve yıkıcıydı ki, onlardan geriye] yerle 
bir olan evlerinden başka hiçbir şey 
kalmamıştı. İşte Biz, suç işleyen bir 
halkı böylece cezalandırırız!

26. Andolsun ki Biz, onlara, size 
vermediğimiz gücü ve serveti vermiş, 
kendilerine kulaklar, gözler ve kalp
ler bahşetmiştik. Ancak kulakları, 
gözleri ve kalpleri kendilerine hiçbir 
yarar sağlamamıştı; çünkü onlar, bi

le bile Allah’ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Bu 
yüzden alay konusu yaptıkları şeyler, onlan 
çepeçevre kuşatıvermişti.

27. Andolsun ki. Biz, çevrenizdeki kentleri 
de yok etmiştik; [ancak onlan yok etmeden 
önce], doğru yola dönmeleri için onlara ayet
leri tekrar tekrar açıklamıştık.

28. Allah dışmda, kendilerini Allah’a yakın
laştırmak üzere tann edindikleri, kendilerine 
yardım etselerdi ya! Hayır, onlar, onlann gö
zünden kaybolup yok olmuşlardı; çünkü on
lar, onlann uydurduklan, zihinlerinde yarat - 
tıklan aslı olmayan boş şeylerdi.
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29. Hani cinlerden b ir g rubu Kur’an  dinle
meleri için sana  yöneltm iştik. Onlar, onun 
okunuşunu duyar duymaz, birbirlerine: “Su
salım121 ve [sessizce dinleyelim)!” Kur’an ’m 
okunması bitince de, uyarıcılar olarak halk
larına dönmüşlerdi.

30. Onlar: “Ey halkımız! Biz, kuşkusuz, Mu
sa’dan sonra indirilen, kendinden öncekileri 
tasdik eden, gerçeğe ve doğru yola u laştıran  
bir kitap dinlemiş bulunuyoruz."

31. “Ey halkımız! Allah’ın çağrısına karşılık 
verin ki, O da sizin günahlarınızı bağışlasın

ve sizi çok acı veren bir azaptan ko
rusun!" dediler.

32. Buna karşılık her kim Allah’ın 
çağnsm a karşılık vermeyecek olur
sa, [bilsin ki] o, yeryüzünde Allah’ı 
aciz bırakacak değildir ve Allah d ı
şında kendisi için dostlan  da olm a
yacaktır! İşte onlar, apaçık b ir sap ık
lık içinde bulunanlardır!

33. Onlar, gökleri ve yeri yara tan  ve 
onlan yaratm aktan aciz olm ayan Al
lah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün  
yeteceğini anlamıyorlar mı? O, ger
çekten de her şeye gücü yetendir!

34. İnkar edenlere, ateşle yüz yüze 
gelecekleri gün: “Bu, gerçek değil 
miymiş?” diye sorulduğunda, onlar 
da: “Evet, Rabbimize andolsun ki. 
gerçekmiş!" diyerek karşılık verecek
lerdir. O da [onlara]: “O halde, inkar 
etmenizden dolayı azabı tad ın  b a k a 
lım!” diyecektir.

35. [Ey Muhammedi! Kararlılık s a 
hibi elçiler, güçlüklere nasıl göğüs 
germişler ise sen de aynı şekilde güç
lüklere göğüs ger. [İnkar edenlerin 
cezalandırılmaları konusunda] sakın 
aceleci davranma! Onlar, tehdit olu- 
nageldikleri azabı görecekleri gün. 
kendilerini sanki dünyada gü n d ü 
zün sadece b ir saa t kalm ış gibi [his
sedeceklerdir]. [Bu], bir duyurudur! 
Ancak yoldan çıkmış olan halk  yok 
edilir!

121 Bu ayettede üslûp özelliği nedeniyle, “sizli zamir “blz'll olarak çevrilmiştir.



506 Muhammed Sûresi. Cüz 26. Sûre 47

47. MUHAMMED SÛRESİ 
[Medine’de inmiştir ve 

38 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla.

1-3. İnkar edenlere ve [insanları] Al
lah yolundan alıkoyanlara gelince; 
Allah, onların yaptıklarını boşa çıka
racaktır. İnananların ve iyi işler ya
panların ve Muhammed’e indirilene - 
ki, o, Rablerinden gelen bir gerçek
tir- inananların ise günahlarını örte
cek ve onların durumlarını iyileştire
cektir. Bu, inkar edenlerin yanlışa 
uymalarından, inananların ise Rab
lerinden gelen gerçeğe uymalarından 
dolayıdır. İşte Allah, insanlara (du
rum larına uygun düşen] örnekleri 
böylece sunmaktadır.

4-6. [Savaşta] inkar edenlerle karşı
laştığınızda, boyunlarını vurun; an
cak onların savaş güçlerini çökertti
ğinizde de bağı sıkı bağlayın [onlan 
esir alın]! Savaşm kesin olarak sona 
ermesi için de [esirleri] öncelikle der
hal karşılıksız olarak serbest [bıra
kın]; ya da [gerek görürseniz] fidye 
karşılığı serbest [bırakın]! [İşte savaş 
ve savaş esirleri ile ilgili uygulama] 
budur. Allah dileseydi, onlardan [tek 
başma] öç alırdı. Ancak o, sizi birbi- 
rinizle denemek için [böyle davran
mamıştır], Allah yolunda öldürülen
lere gelince; [bilin ki] Allah, onların 
eylemlerini asla boşa çıkarmayacak
tır: O, onlan [cennette yüksek dere
celere] ulaştıracak, kalplerini huzura 
kavuşturacak ve onlan kendilerine 
tanıttığı cennete sokacaktır.

7-9. Ey inananlar! Eğer siz, Allah’a 
yardım edecek olursanız, O da size

% \ ^ \ j •%

yardım eder ve ayaklanmzı sağlamlaştınr. İn
kar edenlere gelince; onlan yıkım beklemek
tedir: Çünkü Allah, onlann eylemlerini boşa 
çıkaracaktır. Bunun nedeni, onlann Allah’ın 
indirdiğini beğenmemeleridir. Bu yüzden Al
lah, onlann eylemlerini boşa çıkaracaktır.

10. Onlar, kendilerinden önce yaşamış olaıı- 
lann sonlannın nasıl olduğunu görmek için, 
yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Allah, 
onlan yerle bir etmişti. İnkar edenleri de ben
zer [cezalar] beklemektedir!

11. Bu, Allah’ın inananlann dostu olmasın
dan; inkar edenlerin ise, hiçbir dostlannın 
bulunmamasından dolayıdır.
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12. Allah, kuşkusuz inananları ve iyi işler 
yapanlan, altlarından ırmaklar akan cennet
lere sokacaktır; inkar edenlere gelince; onlar, 
[dünyada yaşadıkları sürece] nimetlerinden 
yararlanacaklar ve hayvanların yediği gibi yi
yeceklerdir. Ancak, onların [ahirette] vara- 
caklan yer ise ateş olacaktır!

15. Allah bilincinde olanlara vaat 
olunan cennetin örneği -ki, o cennet
te, [inananlar için] zamanın bozama- 
dığı sudan ırmaklar, tadı değişme
yen süt ırmakları, içenlere zevk ve
ren şarap ırmakları ve saf bal ırmak- 
lan, her türlü meyve ve Rablerinden 
bir bağışlanma olacaktır.- hiç ateşte 
sürekli kalacak ve kendilerine orada 
bağırsaklarını parçalaması için kay
nar su içirilecek olan kimselerin [ör
neği] gibi olabilir mi?

16. Onların arasında seni dinliyor 
[gibi görünenler de] vardır. Onlar, se
nin yarımdan çıktıklarında, kendile
rine bilgi verilmiş olanlara: “O, az 
önce ne demişti?" diye sorarlar. On
lar, Allah'ın kalplerini mühürlediği 
kimselerdir; çünkü onlar, arzularına 
uymuşlardır.

17. Doğru yola ulaşmış olanlara ge
lince; Allah onlann doğru yol ile ilgili 
yeteneklerini arttırır ve onlann Allah 
bilinçlerini geliştirmelerini sağlar.

18. Onlar, kıyamet gününün kendi
lerine ansızın gelmesini beklemekten 
başka bir şey yapmamaktadırlar! 
Oysa onun alametleri belirmiştir. O 
halde kıyamet ansızın başlarında 
koptuğunda ibret almalan neye ya
rar ki...?

13. [Ey Muhammedi] Biz seni, kovan kentin
den, çok daha güçlü olan nice kentleri yok et
miştik; ne var ki, onlara yardım eden hiç ol
mamıştı.

14. Rabbinden apaçık bir kanıt üzere bulu
nan kimse, kötü işi kendisine güzel gösteri
len ve arzularına uyan kimse gibi olur mu?

19. O halde sen, Allah'tan başka 
tanrı olmadığını bil ve hem kendinin 
hem de inanan erkekler ile kadınla
rın günahları için bağışlanma dile: 
çünkü Allah, sizin gezip dolaştığınız 
yeri de içinde kalacağınız yeri de bil
mektedir!
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20-21. İnananlar: "Keşke [savaşma
ya izin veren] bir sûre indirilse!" di
yorlardı. Ama içinde açık bir şekilde 
savaştan söz edilen bir sûre indirildi
ğinde sen, kalplerinde hastalık bulu
nanların. ölüm baygınlığına girmiş 
kimsenin bakışı gibi sana baktıkları
nı görürsün! Oysa boyun eğmek ve 
güzel bir söz söylemek onlar için da
ha yakışık alırdı. Sonra iş kesinleşti
ğinde de Allah'a vermiş oldukları sö
ze bağlılık gösterselerdi bu, onlar 
için, kesinlikle daha iyi olurdu!

22. Demek ki siz, [tekrar eski adet
lerinize] dönecek olsanız,122 ülkede 
bozgunculuk çıkaracak ve böylece 
akrabalık bağlarım koparacaksınız, 
değil mi?

23. İşte bunlar, Allah'ın kendilerini 
lanetlediği, sağırlaştırdığı ve gözlerini 
körleştirdiği kimselerdir.

24. Onlar, hâlâ Kur'an’ı düşünm e
yecekler mi? Yoksa kalplerinin üze
rinde kilitler mi bulunm aktadır?

25-27. Kendilerine doğru yol açık bir 
şekilde belli olduktan sonra, yine de 
eski inançlarına dönenlerin [yaptık
larım] şeytan, kendilerine güzel gös
termiş ve kendilerini boş şeylerle 
um utlandum ıştır. B unun nedeni; 
onların, Allah'ın indirdiğini beğen
meyenlere: "Bazı işlerde size uyaca
ğız." demeleridir. Oysa Allah, onların
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gizlediklerini çok iyi bilmektedir! Ya melekle 
onların yüzlerine ve sırtlarına vura vura ca 
lannı alırlarken, durum ları nasıl olacak ki..

28. Bunun nedeni, onların Allah ı gazaplan- 
dıran şeylerin ardından gitmeleri ve O nun 
hoşnut olmasmı sağlayacak şeylerden de 
hoşlanmamalarıdır! İşte bu yüzdendir ki, Al
lah, onların eylemlerini boşa çıkaracaktır!

29. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, 
Allah'ın kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı 
sanm aktadırlar?

122 Ayetin bu kısmını şu şekilde anlamak da olasıdır: “...siz, yönetime gelecek olsanız..."
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30-31. Biz dileseydik, onlan sana gösterirdik; 
böylece sen de onlan yüzlerinden tanımış 
olurdun. Bununla birlikte sen, onlan ses ton
larından bile kesinlikle tanırsın. Allah, ger
çekten de eylemlerinizi bilmektedir. Andolsun 
ki Biz, içinizden cihat edenler ile güçlüklere 
göğüs gerenleri belirleyinceye ve durumlarını
zı ortaya koyuncaya dek sizi sınayacağız!

32. İnkar edenlere, [insanlan] Allah yolun
dan alıkoyanlara ve kendilerine doğru yol 
açık bir şekilde belli olduktan sonra elçiye 
karşı çıkanlara gelince; [bilsinler kil, onlar, 
Allah’a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah 
ise onların eylemlerini boşa çıkaracaktır!

33. Ey inananları Allah'a boyun eğin 
ve elçiye boyun eğin! Eylemlerinizi 
ise sakın boşa çıkarmayın!

34. inkar edenlere, [insanlan] Allah 
yolundan alıkoyanlara ve sonra da 
inkarcı olarak ölenlere gelince; Allah, 
onlan asla bağışlamayacaktır!

35. [Ey inananlar]] Siz, düşmanlan- 
nızdan daha üstün iken, sakın gev
şemeyin ve banş çağnsmda bulun
mayın: çünkü Allah sizinle birlikte
dir. O, sizin eylemlerinizin [karşılığı
nı] asla eksiltmeyecektir.

36-37. Dünya hayatı, kuşkusuz an 
cak bir oyundan ve geçici bir eğlen
ceden ibarettir. O halde eğer [Allah'a] 
inanacak ve [O’nun] bilincinde olma
yı sürdürecek olursanız, Allah size 
karşılıklarınızı verir ve sizden malla
rınızı [tamamen harcamanızı] iste
mez. Eğer O, onların tamamını iste
seydi ve [sizi de böyle davranmaya] 
zorlamış olsaydı, cimrice davranırdı
nız ve böylece O da sizin kinlerinizi 
ortaya çıkarmış olurdu!

38. [Ey inananlar!] îşte siz, Allah yo
lunda harcamaya çağrılan kimseler
siniz. Bununla birlikte içinizden cim
rilik edeniniz bulunmaktadır. Her 
kim cimrilik edecek olursa, [bilsin ki] 
o, aslında bizzat kendine karşı cimri
lik etmektedir. Allah, kendine yeten
dir; siz ise sürekli olarak O’na gerek
sinim duymaktasınız! Siz, her şeye 
rağmen yine de yüz çevirecek olursa
nız, O, sizin yerinize başka bir halk 
getirir: Onlar, sizin gibi olmazlar!
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48. FETİH SÛRESİ 
[Medine’de inmiştir ve 

29 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

1-3. [Ey Muhammedi) Biz, sana; Al
lah'ın, senin geçmiş ve gelecek olan 
b ü tü n  günahlarım  bağışlaması, sa 
n a  olan nimetini tamam lam ası, seni 
doğru yola ulaştırm ası ve sana çok 
güçlü bir biçimde yardım etmesi 
için, apaçık bir fetih bahşetm iş bu lu
nuyoruz!

4-6. İm anlarına iman katm ak üzere 
inananların  kalplerine huzur ve gü
ven indiren O’dur. Göklerin ve yerin 
orduları Allah'ındır. Allah, çok iyi bi
len, çok bilge olandır. [Bütün bu lü- 
tuflar], O’nun , inanan  erkeklerle ina
n an  kadınlan, altlarından ırmaklar 
ak an , içlerinde sürekli kalacakları 
cennetlere sokm ası ve kötülüklerini 
örtm esi içindir. İşte bu, Allah katın
d a  çok büyük bir b aşan  ve m utlu
luktur. [Bir de bunlar], O’nun  hak
kında kötü zanda bu lunan  iki yüzlü 
erkeklerle iki yüzlü kadınlara, Al
lah’a  ortak koşan erkeklerle Allah’a 
ortak  koşan kadınlara azap etmesi
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içindir. Kötü zanlan kendi başlanna gelsin! 
Bu yüzden Allah onlara gazap etmiş, onlan 
lanetlemiş ve onlar için cehennemini hazırla
mıştır! Varılacak ne kötü yerdir orası!

7. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır; Al
lah, gerçekten de çok güçlü, çok bilge 
olandır!

8-9. Biz, kuşkusuz seni; [siz insanların] Al
lah’a ve elçisine inanmanız, elçisine yardım 
etmeniz, O’na saygı göstermeniz ve O'nu sa
bah akşam  teşbih etmeniz için, bir tanık, bir 
müjdeleyici ve bir uyancı olarak göndermiş 
bulunuyoruz.
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10. Sana b ia t edenler, k u şk u su z  ancak  Al
lah’a b iat etm ektedirler; çünkü  Allah'ın eli 
onların ellerinin üzerindedir. Bu yüzden her 
kim sözünden dönecek o lu rsa  [bilsin kil, a n 
cak kendi aleyhine o larak  sözünden dönm üş
tür. Ancak her kim  de Allah’a  verm iş olduğu 
sözü yerine getirecek o lu rsa  [bilsin ki], Allah, 
ona çok b üyük  b ir ödül verecektir.

u - i2 .Bedevilerden geride kalm ış o lanlar sa 
na: “Bizi, m allarım ız ve ailelerimiz [savaşa 
katılmaktan) alıkoym uştur. O halde sen, b i
zim için bağışlanm a dile!” diyeceklerdir. O n
lar, kalplerinde olm ayanı dilleriyle söylemek
tedirler. O halde [onlara] de ki: “Eğer Allah,

sizin bir zarara uğramanızı ya da s i
zin bir yarar elde etmenizi isteyecek 
olsa, kim  Allah’ın isteğini engelleye
bilir ki...? Hayır, Allah, yaptıklarınız
d an  çok iyi haberdar olandır! [Ey iki 
yüzlüler!] Siz, aslında elçinin ve in a 
nan ların  ailelerine b ir d ah a  as la  geri 
dönmeyeceklerini sanm ıştınız. İşte 
siz, bu  düşünce kalplerinizde güzel 
gösterildiği içindir ki, kötü zanda b u 
lunm uştunuz ve böylece yok edilm e
yi hak  eden bir halk olm uştunuz!”

13. O halde her kim  Allah'a ve elçi
sine inanm ayacak o lursa [bilsin ki]. 
Biz, inkar edenler için, alev alev ya
nan  bir a teş hazırlam ış bu lu n u y o 
ruz!

14. Göklerin ve yerin hüküm ran lığ ı 
Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar, d i
lediğini de cezalandırır. Allah, G er
çekten de çok bağışlayan, çok m ü ş
fik olandır.

15. Siz ganim etleri alm ak  üzere git
tiğinizde [savaştan] geri k a lan la r  1si- 
ze]: “Bırakın biz de sizinle birlikte ge
lelim!" diyeceklerdir. Onlar, Allah’ın 
sözünü değiştirm ek istem ektedirler. 
De ki: “Siz, asla  bizimle birlikte gel
meyeceksiniz! Ç ünkü  Allah, sizinle 
ilgili o larak  d ah a  önceden böyle b u 
y u rm u ştu r .” B unun  üzerine onlar: 
“Siz, bizi kıskanıyorsunuz!" diyecek
lerdir. Hayır, hayır! O nlar, gerçekten 
de çok az anlam aktadırlar!
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16. O [savaştan] geri kalan bedevile
re de ki: “Siz yakında çok güçlü bir 
halka karşı savaşmaya çağrılacaksı
nız. Onlarla, [şehit olana] ya da onlar 
teslim olana dek savaşacaksınız. 
Eğer boyun eğecek olursanız, Allah 
size güzel bir ödül verir. Ancak daha 
önce döndüğünüz gibi yine dönecek 
olursanız, Allah sizi çok acı veren bir 
azaba uğratır.”

17. Köre, topala ve hastaya [savaşa 
katılamadıklarından dolayı] her han
gi bir kınama söz konusu değildir. 
Her kim Allah’a ve elçiye boyun eğe
cek olursa, Allah onu altından ır
maklar akan cennetlere sokar. Her 
kim de yüz çevirecek olursa, onu çok 
acı veren bir azaba uğratır!

18-19. Andolsun ki, Allah, o ağacın 
altında sana biat ederlerken, ina
nanlardan hoşnut olmuştur: çünkü 
O, onların kalplerinde olanı bilmiş, 
onlara huzur, güven duygusu vermiş 
ve onlan yakın bir fetih ve elde ede
cekleri bir çok ganimet ile ödüllen
dirmiştir. Allah, gerçekten de çok 
güçlü, çok bilge olandır!

20-21. Allah size, ele geçireceğiniz 
bir çok ganimet vadetmiştir. Ancak
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O, inananlara bir kanıt olması, sizi doğru yo
la ulaştırması için de bu [ganimeti] sizin için 
çabuklaştırmış ve insanların ellerini üzeriniz
den çekmiştir. Henüz ele geçiremediğiniz, 
ama Allah'ın ilmiyle kuşatmış olduğu diğer 
ganimetleri [de ele geçireceksiniz). Allah, ger
çekten de her şeye gücü yetendir!

22-23. Eğer inkar edenler sizinle savaşsalar- 
dı, arkalarını dönüp kaçarlardı ve sonra da 
[kendilerini koruyacak] ne bir dost ne de bir 
yardımcı bulabilirlerdi! Allah'ın öteden beri 
[uygulanan] yasası budur; Sen Allah’ın yasa
sında hiçbir değişiklik bulamazsın!
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24. O, sizi onlara karşı ü stün  kıldıktan son
ra, Mekke vadisinde onlann ellerini sizin üze
rinizden, sizin ellerinizi de onlann üzerinden

[böyle davranmıştır]. Eğer onlar b ir
birlerinden ayrılmış olsalardı, onla
n n  içinden inkar edenleri çok acı ve
ren azaba uğratırdık!

26. Hani inkar edenler, kalplerine 
taassubu, cahiliyye taassubunu yer
leştirmişlerdi. Bunun üzerine Allah 
da elçisine ve inananlara huzurunu 
ve güvenini indirmiş ve onlara Allah 
bilinci ruhunu  aşılamıştır; çünkü 
onlar, bu ilahi lütfa en layık ve uy
gun kimselerdi. Allah gerçekten de 
herşeyi çok iyi bilendir.

27. Andolsun ki, Allah, elçisinin rü-
çekendir. Allah, gerçekten de yaptıklarınızı yasını doğru çıkarmıştır: Siz, Allah 
çok iyi görendir. dilerse, güven içinde saçlarınızı traş

etmiş ve kısaltmış olarak, korkma-
25. Onlar, inkar edenler, sizi Mescid-i Ha- dan Mescid.i Haram>a kesinlikle gi-

ram’ı ziyaretten ve [ibadet amacıyla bekleti- receksiniz! M a h  sizin biımediğinizi 
len] kurbanları yerlerine ulaşm aktan alıko- bümiş ye gize bundan başka yakın 
yanlardır. Eğer [orada] kendilerini henüz ta- bif feüh daha bahşetm iştir. 
ramadığınız inanan erkeklerle inanan kadın
lan bilmeyerek çiğnemeniz ve bu yüzden de 28- Elçisini, hidayetle ve gerçek din-
üzüntüye kapılmanız [ihtimali söz konusu] le> bu dini di§er bu tün  dinlere ust;un  
olmasaydı, [Allah Mekke’ye girmenize izin ve- kılması için, gönderen O’dur. ah 
rirdi]. Allah dilediğini sevgisine sokmak için, tanık olarak yeter!
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29. Muhammed Allah’ın elçisidir. 
O nunla birlikte bu lunan lar inkar 
edenlere karşı sert davranırlar, b ir
birlerine karşı ise sevgi ve şefkat gös
terirler. Sen onların, rüku  ve secde 
halinde Allah’tan  lütuf ve hoşnutluk 
istediklerini görürsün! Onların belir
tileri yüzlerindeki secde izleridir. Bu, 
onlann Tevrat’ta  [sunulan] örnekle
ridir. İncil'de [sunulan] örnekleri ise 
şöyledir: Onlar, filizini yarıp çıkar
mış, onu, sağlam bir biçimde büyü
mesi için güçlendirmiş ve gövdesi 
üzerine dikilmiş olan ve ekicilerin 
hoşuna giden bir ekine benzerler. 
[İşte Allah inananları da ekin örne
ğinde olduğu gibi çoğaltıp güçlendir- 
mekle] inkar edenleri öfkelendirmek
tedir! Bununla birlikte Allah, içlerin
den inananlara ve iyi işler yapanlara 
bir bağışlanma ve çok büyük bir 
ödül vadetmiştir.

49. HUCURÂT SÛRESİ
[Medine’de inmiştir ve 

18 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1. Ey inananlar! Sakın Allah'ın ve 
elçisinin önüne geçmeyin ve [daima] 
Allah'ın bilincinde olun; çünkü Al
lah, çok iyi işiten, çok iyi bilendir.

2. Ey inananlar! Eylemlerinizin, farkına var
m adan boşa gitmemesi için; sakın sesinizi 
peygamberin sesinden daha fazla yükseltme
yin ve onunla birbirinizle konuştuğunuz gibi 
yüksek sesle konuşmayın!

3. Allah elçisinin huzurunda seslerini kısan - 
lara gelince; onlar, Allah’ın kalplerini kendi 
bilincine varmaları konusunda sınadığı kim
selerdir. Onlar için bir bağışlanma ve çok bü
yük bir ödül olacakür.

4-5. [Ey Muhammedi] Sana odalann arka
sından seslenenlerin çoğu aklı ermeyen kim
selerdir. Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya
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kadar sabredebilselerdi. elbetteki kendılen 
için daha iyi olurdu. Allah, çok bağışlayan, 
çok müşfik olandır!
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6. Ey inananlar! Eğer fasık biri size bir ha
ber getirecek olursa, bilmeden bir halka kö
tülük etmemeniz ve dolayısı ile yaptıklarınıza 
pişman olmamanız için, onun doğruluğunu 
iyice araştırın!

7-8. İçinizde Allah'ın elçisi olduğunu bilin! 
Eğer o, bir çok işte size uym uş olsaydı, sıkın
tıya düşerdiniz. Ancak Allah, size imam sev
dirmiş ve onu kalplerinize güzel göstermiş, 
inkan, fışkı ve isyanı ise size çirkin göster

m iştir. İşte onlar. Allah ın İnlin ve ııl 
ıııeti sayesinde dogrtı yolu l/.loyrnler 
dir. Allah, gerçeklen de çok iyi bilen, 
çok bilge olandır.

9. Eğer inanan la rdan  iki g rup  bir 
birleriyle savaşacak o lursa, ara ların ı 
düzeltin! Eğer on lardan  biri ötekine 
sald ıracak olursa, Allah'ın buyruğu 
na dönünceye dek sa ld ıran  la ra ia  
karşı savaşın! Eğer [Allah'ın b u y ru 
ğuna] dönecek o lursa, ara ların ı a d a 
letle düzeltin! [Onlara] adaletli d av 
ranın: çünkü  Allah, adaletli d av ra
nan ları sever.

10. İnananlar, ancak kardeştirler. O 
halde kardeşlerinizin aralanın  düzel
tin ve Allah'ın sevgisine kavuşmanız 
için de Idaima] Allah'ın bilincinde 
olun!

n . Ey inananlar! Bir topluluk diğer 
bir topluluğu alaya almasın! Belki de 
onlar, kendilerinden daha iyidirler. 
Kadınlar da diğer kadınları alaya al
masınlar! Belki de onlar, kendilerin
den dalıa iyidirler. Birbirinizi karala
mayın, birbirinizi [kötü] lakaplarla 
çağırmayın! İmandan sonra fasıklık 
ne kötü bir namdır! O halde kimiler] 
tövbe etmeyecek olur[lar]sa, [bilsin
ler ki] onlar, zalim olanlardır!



516 Hucurât Sûresi, C üz 26. Sûre 49

12. E y  İn a n a n la r!  Z a n n ın  b i r  ç o ğ u n 
d a n  k a ç ın ın ;  ç ü n k ü  z a n m n  b ir  k ısm ı 
g ü n a h t ı r .  B irb ir in iz in  k u s u r la r ın ı  ve 
m a h re m iy e tle r in i  m e ra k  ed ip  a r a ş t ı r 
m a y ın . B irin iz  d iğ e rin i a r k a s ın d a n  
ç e k i ş t i r m e s in .  S iz d e n  b ir i ,  ö lm ü ş  
k a rd e ş in in  e tin i  y e m e k te n  h iç  h o ş la 
n ı r  m ı?  İş te  b u n d a n  tik s in d in iz ! O 

h a ld e  A lla h 'ın  b il in c in d e  o lu n ! A llah , 
k u ş k u s u z ,  tö v b ey i ç o k  k a b u l  e d en , 
ç o k  m ü ş f ik  o lan d ır!

13. E y  in s a n la r !  Biz, k u ş k u s u z  sizi 
b i r  e rk e k  ile  b i r  d iş id e n  y a ra tm ış  ve 
b irb ir in iz le  ta n ış m a n ız  iç in  d e  sizi 
h a lk la r  v e  k a b ile le re  a y ırm ış ızd ır . Al
la h  k a t ın d a ,  k u ş k u s u z  e n  o n u r lu  ve 
a s il  o la n ın ız  O ’n u n  b ilin c in e  e n  d e rin  
b i r  b iç im d e  v a ra n m ız d ır .  A llah , g e r
ç e k te n  d e  ço k  iyi b ile n , ço k  iyi h a b e r 
d a r  o la n d ır!

14. B ed ev ile r: “İn a n d ık .” d e m e k te 
d ir le r . D e k i: “S iz  im a n  e tm ed in iz , 
a m a  ‘B iz  [z a h ire n  M ü slü m a n ] o ld u k .’ 

d e y in ; ç ü n k ü  [gerçek] im a n  h e n ü z  
k a lp le r in iz e  y e r le ş m e m iş tir .  E ğ e r Al
l a h ’a  v e  e lç is in e  b o y u n  e ğ ecek  o lu r 

s a n ız ,  A llah , e y le m le r in iz d en  h iç b ir  
ş ey i e k s il tm ez ; ç ü n k ü  A llah , ço k  b a 

ğ ış la y a n , ç o k  m ü ş f ik  o la n d ır !”

15. İ n a n a n la r ,  a n c a k  A lla h ’a  ve e lç i
s in e  in a n a n ,  s o n r a  d a  [in a n ç la r ın d a ]  
h iç b i r  ş e k ild e  k u ş k u y a  d ü ş m e y e n , 

A llah  y o lu n d a  m a lla r ıy la  v e  c a n la r ıy 
la  c ih a t  e d e n le rd ir .  İş te  o n la r ,  d o ğ ru  
o la n la rd ır .
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16 . [Ey M u h am m ed i] D e ki: “Siz, göklerde ve 
y e rd e  o la n la r ı b ild iğ i h a ld e , y in e  d e  A llah’a  d i
n in i  m i öğ re tm ey e  k a lk ış a c a k s ın ız ?  Allah her 
şey i ço k  iyi b ilen d ir!”

17. O n la r, M ü s lü m a n  o lm a la n n ı s e n in  b a şı

n a  k a k m a k ta d ır la r .  D e ki: “M üslüm anlığ ın ızı 
b e n im  b a ş ım a  k a k m a y ın . E ğ e r d o ğ ru  k im se
le rsen iz , b ilin iz  k i, s izi im a n a  erd ird iğ i için 
a s ıl  A llah  s ize  lü tu f ta  b u lu n m u ş tu r ."

18. A llah , k u ş k u s u z  g ö k le rin  ve y e rin  gaybı- 
n ı  b ilir . A llah , y a p m a k ta  o ld u k la rın ız ı çok iyi 

g ö ren d ir.
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50. KÂF SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

45 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

ı-3. Kâf. Şerefli Kur’an’a andolsun! Fakat 
hayır, onlar, içlerinden bir uyarıcı gelmesine 
şaşmışlardır. Bunun üzerine inkar edenler: 
“Bu şaşılacak bir şeydir! Öldüğümüz ve top
rak olduğumuz zaman mı [diriltilecekmişiz]? 
Bu gerçekten de çok uzak bir dönüştür!” de
mektedirler.

4. Biz, toprağın onlardan neler eksilttiğini 
kesinlikle bilmekteyiz; çünkü yanımızda [her

türlü  bilgiyi) koruyan b ir kitap var
dır!

5. Fakat hayır, onlar, gerçek kendi
lerine gelince, onu yalanlam ışlardı. 
Şimdi onlar, bir şaşkınlık içinde b u 
lunmaktadırlar!

6. Onlar, üzerlerindeki göğü, nasıl 
bina ettiğimizi ve onu nasıl süsled i
ğimizi görmüyorlar mı? O nda h içb ir 
çatlak söz konusu değildir.

7-8. Biz, Allah'a yönelen her k u lu n  
gönül gözünü açm ak ve böylece öğüt 
almasını sağlam ak üzere yeryüzünü  
de döşemiş ve orada sab it dağlar 
koymuş ve her güzel tü rden  [bitkiler) 
yetiştirmiş bulunuyoruz.

9-ıı. Biz, gökten bereketli b ir su  in 
diriyoruz ve onunla, kullara nzık  ol
mak üzere, bahçeler, biçilecek ta n e 
ler, küm e küm e tom urcuk lan  olan 
yüksek hurm a ağaçlan  bitiriyoruz: 
Biz, onunla ölü b ir yöreye h ay a t ve
riyoruz. İşte dirilerek kab irlerden  
çıkma da böyle olacaktır.

12-14. Onlardan önce de, N uh halkı, 
Res halkı ve Sem ud halkı. Ad, F ira
vun, Lut’un  kardeşleri, Eykeliler ve 
Tübba halkı da yalanlam ışlardı. O n
lardan her biri elçileri yalan lam ışlar
dı. Böylece onlar hakkındaki tehd i
dim gerçekleşmiş oldu!

15. Biz, ilk yara tm ada acizlik mi 
gösterdik? Hayır, onlar, yeni b ir ya
ratm a konusunda kuşku  içinde b u 
lunmaktadırlar!
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16-18. Andolsun ki, insanı yaratan Bi- 
ziz ve nefsinin kendine fisıidadıkiannı 
da biliriz; çünkü Biz, ona şah dama
rından daha yakınız. (İnsanın) biri sa
ğında diğeri solunda oturan iki alıcı 
[melek, sürekli olarak] onun yaptıkla
rım kaydetmektedir; öyle ki, insan, 
hiçbir söz söylemez ki, yarımda oturan 
melek onu gözetleyip kaydetmesin!

19. Ölüm sarhoşluğu gerçeği ortaya 
koyar: [Ey insanoğlu!) İşte bu, senin 
öteden beri kaçıp durduğun şeydir!

20. Sonunda sura üfürülecektir; İş
te bu, geleceği vadedilen gündür!

21-22. [Mahşer yerine) herkes, bera
berinde bir sevkedici bir de tanık ol
duğu halde gelecektir. [O gün, insa
na): “Andolsun ki, sen, [dünyada iken) 
bundan habersiz idin. İşte Biz, şimdi 
senin perdeni kaldırmış bulunuyoruz. 
Şimdi gözlerin keskindir!” denecektir.

23. Beraberindeki [melek]: “İşte bu 
yanımdaki hazırdır.” diyecektir.

24-26. [O zaman Allah, iki meleğe): 
“Atın cehenneme, inatçı, iyiliği bü
tün  gücüyle engelleyen, haddi aşan, 
[insanları] kuşkuya düşüren, her bir 
inkarcıyı atın cehenneme! Allah ile 
birlikte başka tanrı edinene gelince; 
onu çok şiddetli bir azabm içine 
atın!” diye buyuracaktır.

27. Arkadaşı olan [şeytan, Allah’a ses
lenerek]: “Ey Rabbimiz! Ben onu azdır
madım. Zaten kendisi çok derin bir sa
pıklık içinde bulunuyordu!” diyecektir.

28-29. [O zaman Allah!: “Huzurum
da çekişmeyin! Ben size azap uyarı
mı daha önce yapmıştım! Benim hu
zurumda söz değiştirilmez. Ben, kul
lanma, hiçbir şekilde zulmetmem!” 
diyecektir.
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30. Biz, o gün [cehenneme]: “Doldun mu?” 
diye soracağız. O da: “Daha var mı?" diye 
karşılık verecektir.

31-35. Cennet, Allah’ın bilincinde olanlara 
yaklaştmlacak, artık onlardan uzak durma
yacaktır! [O zaman onlara): “İşte size vaat 
olunan cennet budur. O, daima Allah'a yöne
len, [O’nun buyruklannı] koruyan, görmediği 
halde Çok Seven’den korkan, [kıyamet günü 
O’nun huzuruna] halis bir kalp ile gelen kim
seler için olacaktır. Oraya esenlikle girin! İşte 
bu, sonsuzluk günüdür!” denilecektir. Orada 
diledikleri, kendilerinin olacaktır. Hatta kab
ınızda daha fazlası da olacakür.
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36. Biz, onlardan önce, kendilerinden çok 
daha güçlü olan nice nesilleri yok etmişizdir. 
Onlar, [azap başlarına çöktüğünde] ülkede 
[ölümden kurtulabilmek için] kaçacak delik 
aramışlardı. Ama kaçıp kurtulmak olası mıy
dı ki...?

37. Bunda, kuşkusuz aklı olan ya da hazır 
bulunup da kulak veren kimse için alınacak 
öğüt vardır!

38. Andolsun ki; Biz, gökleri, yeri ve ikisi 
arasında bulunanları altı evrede yarattık ve 
bundan dolayı da hiçbir yorgunluk duyma
dık.

39-40 . [Ey Muhammedi! Onların 
söylediklerine göğüs ger! Güneşin 
doğuşundan önce de, batışından ön
ce de Rabbini överek teşbih et! Gece
nin bir kısmında da secdelerin ar
dında da O’nu teşbih et!

41-42. Sen, seslenenin yakın bir yer
den sesleneceği gün, [o sese] kulak 
ver! İnsanlar, o gün, o sesi gerçekten 
işiteceklerdir. İşte bu, [kabirlerden] 
çıkış günüdür.

43-44. Kuşkusuz, dirilten ve öldüren 
Biziz! Dönüş Bize olacaktır. O gün 
yer yanlacaktır ve insanlar da [ka
birlerinden] süratle [çıkacaklardır], 
İşte bu, Bize göre çok kolay olan bir 
toplamadır!

45. Biz, onların söylediklerini çok iyi 
biliyoruz. Sen onların üzerinde bir 
zorba değilsin. O halde sen, Benim 
tehdidimden korkanlara Kur’an ile 
öğüt ver!

51. ZÂRİYÂT SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

60 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1-6. Savurup kaldıran rüzgarlara, 
yağmur yüklü bulutlara, kolaylıkla 
akıp giden gemilere ve iş bölüştüren
lere andolsun ki, size vaat olunan 
şey, elbetteki doğrudur ve hesap gü
nü mutlaka gerçekleşecektir!
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7-9. Yörüngeleri olan göğe andolsun 
ki, siz, [Kur’an ve Muhammed konu
sunda) görüş ayrılığına düşmüş bu- 
lunuyorsunuzl [Bu konuda gerçek
ten] uzaklaşmak [isteyen] uzaklaşır!

10-12. Cehalet içinde gaflete dalmış 
olan yalancılar, kahrolsunlar! Onlar 
[alay ederek]: “Ceza günü ne zaman
dır?" diye sormaktadırlar!

13-14. O gün, onların ateşte sınana
cakları bir gün olacaktır. [O gün on
lara]: “Azabınızı tadın bakalım! İşte 
acele gelmesini isteyip durduğunuz 
şey budur!" denilecektir.

15-19. Allah bilincinde olanlara ge
lince; onlar, Rablerinin kendilerine 
verdiklerini alarak, cennetlerde ve 
pınar başlarında bulunacaklardır; 
çünkü onlar, bundan önce iyilik ya
pan kimselerdi. Onlar, geceleri pek 
az uyurlardı, seher vakitlerinde de 
bağışlanma dilerlerdi. Mallarında, 
[yardım] isteyen ve [iffetinden dolayı 
isteyemediği için] mahrum kalan 
kimse için bir hak vardır.

20-2 1 . Yeryüzünde ve kendinizde, iç
sel bir kesinliğe sahip olanlar için, 
[Allah'ın varlığının kesin] kanıtlan 
vardır. Hâlâ görmeyecek misiniz?

22-23. Gökte rızkınız ve size vaat 
olunanlar vardır. Göğün ve yerin 
Rabbine andolsun ki. (bu vaat], tıpkı 
sizin konuşmanız gibi gerçektir.

24. Sana, İbrahim'in onurlu konuk
larıyla ilgili kıssa geldi mi?

25-27. Hani onlar, İbrahim’in yanma 
varmışlar ve: “Selam olsun!" demiş
lerdi. O da: “Selam olsun!" diyerek 
karşılık vermişti. [İçinden, bunlar] 
“yabancılardır" [diye düşünmüştü]. 
Hemen ailesinin yanma giderek se-
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miz bir dana [kebabını] getirmiş ve onu önle 
rine koyup [onlara|: “Yemez misiniz?" demişti.

28. [İbrahim, konukların yemediklerini gö- 
rünce], onlardan korkmaya başlamıştı. [Bu
nun üzerine, konuklar ona]: “Korkma!” de 
mişlerdi ve ona çok bilgili olacak olan bir oğ
lan çocuğu müjdelemişlerdi.

29. Bu durum karşısında kansı çığlık atarak 
[konukların yanma] gelmiş ve elini yüzüne 
çarparak: “Ben. kısır bir kocakarıyım!" de
mişti.

30. Onlar da: “Bu. böyledir; fakat Rabbin 
böyle buyurmuştur. O, gerçekten de çok bil
ge olan, çok iyi bilendir!”
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31. [İbrahim]: “Ey elçiler! O halde işiniz ne
dir?" diye sormuştu.

32-34. Onlar da: “Biz, suçlu bir halka, üzer
lerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin ka
tında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan 
taşlar atmak üzere gönderilmiş bulunuyo
ruz." diye karşılık vermişlerdi.

vun’a göndermiştik. O ise, gücüne 
güvenerek yüz çevirmiş ve [Musa ile 
ilgili olarak]: “O, bir büyücüdür ya 
da bir delidir!" demişti. Ama Biz, so
nunda onu da ordularını da kıskıv
rak yakalamış ve onları denize a t 
mıştık. [Gerçi Firavun, son anda  
olanlardan dolayıj kendini kınam ıştı 
[ama artık bunun  ne yaran  olabilirdi 
ki...?].

4 1 -4 2 . Ad halk ında da  [alınacak 
dersler vardır]. Hani Biz, üzerlerine 
[her şeyi] kasıp kavuran [çok güçlü 
bir] kasırga göndermiştik: öyle ki, 
üzerinden geçtiği her şeyi kül haline 
getirip savurm adan bırakm ıyordu.

43-45. Semud halkında da [alınacak 
dersler vardır]. Hani onlara: “Bir s ü 
reye kadar, dünya nim etlerinden y a 
rarlanın, tadım çıkann bakalım !” d e 
nilmişti. Ancak onlar, bir sü re  sonra, 
Rablerinin buyruğuna karşı çıkm ış
lardı. Bu yüzden, bir yıldırım, [çevre
lerine ümitsizce] bakıp durduk ları 
bir sırada aniden onları çarpıverm iş- 
ti; öyle ki, ne kendileri ayağa kalka- 
bilmişlerdi ne de başkaları kendileri
ne yardıma gelebilmişlerdi.

46. Onlardan önce Nuh halkım  da  
[yok etmiştik]; çünkü onlar yoldan 
çıkmış bir halk idi.

47. Göğü kendi ellerimizle k u ran  Bi- 
ziz ve [onu] genişleten de Biziz!

48. Yeri de Biz döşedik: Biz ne de 
güzel döşeyiciyizl

35-36. Biz, [bu arada] orada bu lunan  ina- 49. Biz, düşünüp  ibret alm anız için, 
nanlan [oradan] çıkarmıştık. Zaten orada bir her şeyden iki eş yarattık, 
ev halfandan başka kendini Bize teslim eden ^  [Muhamrned, halfana]: “O hal- 
bulamamıştık. de Allah’a koşun; çünkü ben, size

37. Böylece Biz, orada, çok acı veren azaptan O’nun  katından [gönderilmiş olan] 
korkanlar için [ders çıkarılacak] bir işaret bı- apaçık bir uyanayım . Allah ile birlik- 
raknuŞhk. te başka tann  edinmeyin; zira ben,

38-40. Musa [kıssasında da  alınacak dersler O’nun  tarafından size [gönderilmiş 
vardır]. Hani Biz, onu apaçık güç ile Fira- olan] apaçık bir uyanayım !" demişti.
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52-53. İşte böyle. Onlardan öncekile
re de her hangi bir elçi geldiğinde 
[halkları, onun hakkında] mutlaka: 
“O bir büyücüdür ya da delinin biri
dir!” derlerdi. Onlar, [bu düşünce 
tarzını] birbirlerinden mi miras aldı
lar ki...? Hayır! Onlar, gerçekten de 
azgın bir halkür!

54-55. O halde sen onlardan yüz çe
vir; çünkü sen kınanacak değilsin. 
Sen yine öğüt vermeyi sürdür; çün
kü öğüt, inananlara yarar sağlar.

56. Ben, cinleri ve insanları, ancak 
[üflediğim ruhum vasıtasıyla içlerine 
yerleştirdiğim] Tanrısal modelimi 
oluşturmaları için yaratmış bulunu
yorum.

57. Ben, onlardan herhangi bir nzık 
istemiyorum; beni doyurmalarını da 
istemiyorum.

58. Allah, kuşkusuz, nzkı çok bol 
veren, çok büyük güç sahibi olandır!

59-60. Zulmedenlerin, tıpkı arkadaş
larının günahları gibi, günahları var
dır. Bu yüzden, çabucak [cezalandı
rılmalarım] istemesinler; o halde 
tehdit edildikleri günde [başlarına 
gelecek olan azaptan] dolayı vay o in
kar edenlerin haline!
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3. Beyt-i Ma’mur’a;

4. Yükseltilmiş tavana;

5-8. Kabaran denize andolsun ki; Rabbinin 
azabı mutlak gerçekleşecektir; çünkü onu 
engelleyebilecek hiç kimse yoktur!

52. TÜR SÛRESİ
[Mekke’de inmiştir ve 

49 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah ın 

Adıyla,

9. O gün, gök, sarsıldıkça sarsılacak;

10. Dağlar, yürüdükçe yürüyecektir.

11-12. İşte o gün, içine daldıkları boş şeyler
le oyalanıp duran yalancıların vay haline!

1. Tur’a;
2. Yayılmış ince deri sayfalara yazıl

mış kitaba;

13-16. C ehennem  ateşine  itilip atılacaktan 
gün , [onlara]: “İşte bu , yalanlayıp durduğu
n u z  ateştir! Bu K ur’an  mı b ir büyü imiş, yok-
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sa siz mi gerçeği göremiyormuşsunuz? C 
bakalım oraya! İster dayarım, ister dayan 
yın; sizin için değişen bir şey olmayaca 
Çünkü siz ancak yapmış olduklarınızın 
şılığmı göreceksiniz!" [denilecektir].
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çektir]. Biz, onlan iri gözlü güzel h u 
riler ile evlendireceğiz!

2 1 . İnananlara ve onlann, inançla
rında kendilerini izleyecek olan, soy
larına gelince; Biz, onlann soylarını 
da kendilerine katacağız. Biz, onla
n n  eylemlerinden hiçbir şey eksilt
meyeceğiz. Ancak herkes kendi ka- 
zandıklanndan dolayı sorumludur.

22-23. Biz, onlara canlannm  çektiği 
meyve ve etten bol bol vereceğiz. On
lar, orada birbirlerine, [içilince] boş 
söz söyletmeyen ve günah işletme
yen kaseler uzatacaklardır.

24. [Kabuğunda] saklanmış inci gibi 
gençler, onlara [hizmet etmek için] 
etraflannda dönüp dolaşacaklardır.

25-28. Onlar, birbirlerine yönelip: 
“Biz, önceleri ailemiz içinde yaşar
ken, [Allah’a karşı gelmekten] kor
kardık. Allah da bize lütfetti ve bizi 
iliklere işleyen cehennem azabından 
korudu. Biz, önceleri gerçekten de 
sadece O’nu  çağırırdık; çünkü O, 
çok iyilik eden, çok müşfik olandır.” 
diyerek hal hatır soracaklardır.

17-18. Allah'ın bilincinde olanlara gelince; 
onlar, Rablerinin kendilerine verdiklerinden 
ve kendilerini cehennem azabından koruma
sından dolayı neşeli bir halde cennetlerde ve 
nimetler içinde olacaklardır.

19-20. [Onlara]: “[Dünyada] yapmış oldukla
rınıza karşılık, sıra sıra dizilmiş olan sedirle
re yaslanarak, afiyetle yeyin ve için!” [denile-

29. O halde sen, hatırlat, öğüt ver! 
Sen, Rabbinin nimetinden dolayı, ne 
bir kahinsin ne de bir deli!

30. Yoksa onlar: “[O], bir şairdir. 
Başma bir felaket gelmesini bekliyo
ruz." mu diyorlar?

31. De ki: “Bekleyin bakalım! Ben de 
sizinle birlikte bekliyorum!”
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32. Bunu onlara akıllan mı söylüyor 
yoksa onlar, azgın bir topluluk ulu
durlar?

33. Yoksa onlar: “Onu kendisi uy
durdu.* mu diyorlar? Hayır, onlar 
İnanmak istemiyorlar!

34. Eğer söyledikleri doğru ise, 
onun benzeri bir söz getirsinler!

35. Onlar, yoktan mı yaratılmışlar
dır, yoksa onlar, kendileri mi yarad
ad ırlar?

36. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı 
yaratmışlardır? Hayır! Onlar [hiçbir 
şeyden) emin değildirler!

37. Rabbinin hazîneleri onlann ya
nında mıdır, yoksa her şeye mutlak 
olarak egemen olan kendileri midir
ler?

38. Yoksa onlann, kendisi sayesin
de (vahyi) dinleyebilecekleri bir mer
divenleri mi vardır? O halde dinle
yenleri. [dinlediklerine dair) apaçık 
bir delil getirsinler!

39. Yoksa kızlar Allah’ın da, oğullar 
sizin midir?

40. Yoksa, sen kendilerinden bir kar
şılık İstiyorsun da, onlar da bu yüzden 
ağır bir borç altında mı eziliyorlar?

41. Yoksa gayb yanlannda da ora
dan mı yazıyorlar?

42. Yoksa onlar, [gerçeği etkisiz kıl
mak için) planlar mı yapmak istiyor
lar? İnkar edenler, yaptıkları planlar 
kendi aleyhlerine dönecek olanlar
dır!

T“rS“ ra“- M * » . Slln. K

45-46. O halde sen onlan. çarpılacaklan gün
lerine kavuşuncaya dek, kendi hallerine bı
rak! O gün, yapmış oldukları planlan kendi
lerine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Onlar 
hiçbir yardım da görmeyeceklerdir.

47. Zulmedenlere, kuşkusuz bundan başka 
bir azap daha olacaktır; fakat onlann çoğu 
[bunu] bilmiyorlar.

43. Yoksa onlann, Allah’tan başka 
lannsı mı vardır? Allah, onlann or
tak koştuklanndan uzaktır, yücedir.

44. Gökten düşen parçalar görecek 
olsalar, onlar: “Bunlar, ü st üste yı
ğılmış bulutlardır." derler.

48-49. O halde Rabbinin hükm ünü sabırla 
bekle; çünkü sen gözlerimizin önündesin. 
K alk tığ ınd a  Rabbini överek teşbih et! Gece
nin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasın
da da O'nu teşbih et!
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53. NECM SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

62 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

halta daha yakın bile olmuşlardı. 
Böylece o, kuluna vahyettiğlnl vah- 
yetmiştl. Kalp, [gözleriyle] gördüğü
nü yalanlamaıruştı. O halde şimdi 
siz, gördüğü konusunda onunla tar
tışacak mısınız?

13-18. Andolsun kİ, o, onu, bir baş
ka İnişinde, Sidretu’l-Muntehâ'da yi
ne görmüştü. “Me’vâ” cenneti de 
onun yanındaydı. O zaman, sidreyl 
bürüyen bürümüştü! Ancak göz, 
kaymamıştı ve şaşmamıştı. Andol
sun kİ o. Rabbinin en büyük ayetle
rinden bir kısmını görmüştü.

19-20. Söyleyin bakalım; siz, Lât, 
Uzzâ ve diğer üçüncüsü Menât hak
kında ne biliyorsunuz?

21-22. Demek ki, erkek olan size, di
şi olan ise O na, öyle mi? O halde bu, 
haksız bir taksimdir!

23. Onlar, sizin ve atalarınızın ad
landırdığı adlardan başka bir şey de
ğildir; çünkü Allah, onlara hiçbir güç 
indirmemiştir. Onlar, kendilerine 
Rableri tarafından yol gösterici geldi
ği halde yine de zarına ve nefislerinin 
arzusuna uymaktan başka bir şey 
yapmamaktadırlar.

1-2. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arka
daşınız ne sapmış ne de yanılmıştır!

3-12. O, arzusuna göre konuşmaz; çünkü 
lonun size bildirdiği], vahyolunan bir vahiy
den başka bir şey değildir. Onu ona, çok üs
tün güçlere ve muhteşem bir görünüme sa
hip olan [Cibril] öğretmiştir. O, en yüksek 
ufukta iken doğrulmuştu; sonra da ona yak
laşmıştı ve yanma iyice sokulmuştu; öyle ki, 
her ikisi de bir araya getirilmiş iki yay gibi

24-25. Yoksa insan, ahiret de dünya 
da Allah'ın olmasına rağmen, yine de 
her dilediğinin kendisinin olacağım 
mı [düşünüyor]?

26. Göklerde nice melekler vardır ki, 
onların şefaatleri, ancak Allah’ın di
lediği ve hoşnut olduğu kimseler için 
[şefaat edilmesine] izin verdikten 
sonra, [onlar hakkında] bir yarar 
sağlayabilir.



27-28. Ahirete inanmayanlar, melek
lere dişi adlar takmaktadırlar. Onlar, 
bu konuda hiçbir bilgiye sahip olma
dıkları için, zanna uymaktan başka 
bir şey yapmamaktadırlar. Zan ise 
hiçbir şekilde gerçeğin yerini tu ta
maz.

29-30. O halde sen. Bizi anmaktan 
yüz çeviren, dünya hayatından baş
ka hiçbir şey istemeyen kimselerden 
yüz çevir. İşte onlann bilgi konusun
da erişebildikleri son nokta budur! 
Senin Rabbin, kuşkusuz yolundan 
sapam da doğru yol üzerinde olanı 
da en iyi bilendir.

31-32 Göklerde olan da yerde olan 
da Allah’ındır. Bu yüzden O. kötülük 
edenleri, yaptıkları ile cezalandıra
cak ve iyi işler yapanları da en bü
yük güzellikle ödüllendirecektir. 
Onlar, küçük günahlar dışmda, 
büyük günahlardan ve hayasızlıktan 
kaçınırlar; (ancak onlar şunu bilsin
ler ki), senin Rabbin. bağışlaması 
çok geniş olandır! O, sizi topraktan 
yarattığında da analarınızın karınla
rında cenin olarak bulunduğunuzda 
da sizi en iyi bilendir. Bu yüzden 
kendinizi temize çıkarmayın! O ger
çekten de kendi bilincinde olanı en 
iyi bilendir.
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36-37. Yoksa, Musa’nın ve sözüne sadık olaı 
İbrahim’in sahifelerinde bulunan şu gerçek 
ler ona bildirilmedi mi?

38. ‘Hiç bir taşıyıcı, başkasının yükünü ta
şıyamaz!"

39-41. “İnsanın kendi çalışmasından başka 
bir şeyi yoktur. Onun çalışması, kuşkusuz 
ileride görülecek ve sonra da karşılığı tasta
mam olarak verilecektir."

33-34. Sen sırt çevireni, çok az verip 42. “En son varış, kuşkusuz, Rabbine ola-
de sonra keseni gördün mü? çaktır!

, , 43. "Güldüren de ağlatan da O’dur."35. Gaybın bilgisi yanında da o mu
(sadece onu( görüyor? 44. “Öldüren de dirilten de O dur.
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55. O halde sen, Rabbinin hangi ni
metlerinden kuşku duyuyorsun?

56-58. Bu da önceki uyanlar gibi bir 
uyandır: Yakın olan kıyamet saati 
iyice yaklaşmış bulunmaktadır. An
cak onun vaktini Allah’tan başka or
taya koyacak olan yoktur.

59-61. Şimdi siz, bu söze mi şaşıyor
sunuz? Ağlayacağınız yerde gülüyor
sunuz. Eğlenip duruyorsunuz!

62. O halde Allah’a secde ve ibadet 
edin [O’nun için çalışınl!

54. KAMER SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

55 ayetten oluşmaktadır.!
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

i. Kıyamet saati yaklaşmış ve ay ya
rılmıştır!

45-46. “iki eşi, erkeği ile dişiyi, atılan nutfe- 
den yaratan da O’dur!”
47. “Tekrar diriltmek de O’nundur!
48. “Kendine yeterli kılan da yoksul eden de 

O’dur!”

2-3. [Kıyamet düşüncesini kabul et
meyenler, onun yaklaştığmı göste
ren] bir ayet görecek olsalar bile yine 
de: “Süregelen bir büyüdür!” diyerek 
[ondan] yüz çevirirler! Çünkü onlar, 
arzularına uydukları için, [onu] ya
lanlamaktadırlar. Ancak her iş, so
nunda varması gereken yere mutla
ka varacaktır.
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49. “Şi’râ yıldızınm Rabbi olan da O’dur.”
50-54. “Eski Ad ve Semud [halklarını] ve da

ha önce de çok zalim ve çok azgın oldukları 
için Nuh halkım da yok eden ve onlardan ge
riye [hiçbir iz] bırakmayan, [Lut halkının] al
tı üstüne gelmiş kentlerini yerin dibine geçi
ren ve böylece üzerlerine [tarihin karanlığım] 
örten de O’dur!"

4-8. Andolsun ki, kendilerine [kendi
lerini bu tür davranışlardan] alıkoya
cak bilgelik dolu nice haberler gel
mektedir; ancak bu uyanlar, hiçbir 
yarar sağlamamaktadır. O halde sen 
de, onlardan yüz çevir. Çağıranın gö
rülmemiş bir şeye çağıracağı gün, on
lar, başlan eğik bir biçimde, etrafa
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yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden 
çıkacaklardır! Çağrıcıya doğru koşar
larken, inkar edenler: “Bu, zorlu bir 
gündür!" diyerek haykıracaklardır.

9 -10. Onlardan önce, Nuh kavmi de 
yalanlamıştı. Onlar: “O, bir delidir!” 
diyerek kulum uzu yalanlamışlardı. 
Böylece o, [çağrısından] alı konm uş
tu. B unun üzerine o da: “Ben, yenik 
düşm üş bulunuyorum : o halde bana 
yardım et!” diye Rabbine yakarmıştı.

11-14. [O zaman] Biz, göğün kapıla
rını dökülürcesine yağan bir yağ
m urla açmış ve yer yüzünde kaynak
lar fışkırtmıştık. Böylece sular, tak
dir edilmiş olan bir işin olması için 
birleşmişti. Nuh’u  da çivilerle perçin- 
li levhalardan oluşan gemi üzerinde 
taşımıştık. Gemi, inkar edilmiş olana 
[Nuh’a] bir ödül olmak üzere, gözleri
mizin önünde yüzüyordu.

15. Andolsun ki, Biz onu bir ibret 
vesilesi kılmıştık. Fakat hiç düşünüp 
öğüt alan var mıdır?

16. Onlar, uyanlarım a uyulmadı
ğında azabımın nasıl olduğunu [gör
müşlerdi].

17. Andolsun ki, Biz, düşünülüp 
öğüt alınması için, Kur’an ’ı kolaylaş
tırdık. Ancak hiç düşünüp  öğüt alan 
var mıdır?

I8-2 0 . Ad [halkı da elçilerini] yalan
lamıştı. Onlar da uyarılanına uyul
madığında azabımm nasıl olduğunu 
[görmüşlerdi]. Biz, uğursuzluğu sü 
rekli bir günde, üzerlerine, insanlan 
sanki köklerinden sökülm üş hurm a 
kütükleri gibi kaldınp atan  dondu
rucu bir kasırga göndermiştik.

21. Onlar, uyanlanm a uyulm adı
ğında azabınım nasıl olduğunu [gör
müşlerdi].
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22. Andolsun ki Biz, düşünülüp öğüt alın
ması için, Kur’an’ı kolaylaştırdık. Ancak hiç 
düşünüp öğüt alan var mıdır?

23-25. Semud halkı da: “İçimizden bir insana 
mı uyacağız? O taktirde biz, sapıklık ve çıl
gınlık içinde olmuş oluruz! Vahiy içimizden 
ona mı verilmiş! Hayır, fakat o, yalancı küs
tahın biridir!" diyerek elçileri yalanlamışlardı.

26-28. Yann onlar, yalancı küstahın kim  ol
duğunu anlayacaklardır. [Biz, Salih’e]: "Biz, 
onları sınamak üzere, dişi deveyi gönderece
ğiz. Sen de onları sabrederek gözetle! Onlara 
suyun aralannda paylaştırılacağını haber
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ver. Her biri kendi içme sırasında hazır bulu
nacaktır." diye buyurmuştuk.

29-31. Ancak onlar, arkadaşlarım çağırmış
lardı. 0  da [kılıcım] kaptığı gibi deveyi acıma
sızca boğazlamıştı. Onlar, uyanlarıma uyul
madığında azabımın nasıl olduğunu [gör
müşlerdi]. Biz. üzerlerine [öylesine korkunç] 
bir ses göndermiştik ki, birden, ağıla konan 
kuru ot gibi oluvermişlerdi.

32. Andolsun ki. Biz, düşünülüp öğüt alın
ması için. Kur an ı kolaylaştırdık. Ancak hiç 
düşünüp öğüt alan var mıdır?

33-35. Lut halkı da uyancılan yalanlamıştı. 
Bunun üzerine Biz. üzerlerine taş yağdıran 
bir rüzgar göndermiştik. Ancak Biz [bu fela
ketten] sadece Lut'un ailesini, katımızdan bir 
nimet olmak üzere, seher vakti kurtarmıştık.

İşte Biz, şükredeni böylece ödüllen
diririz.

36-37. Andolsun ki, Lut, şiddetli 
azabımız konusunda onlan uyarmış
tı. Ancak onlar, bu uyarıları kuşkuy
la karşılamışlardı. Andolsun ki, on
lar, saplan arzularını gidermek üze
re, Lut’tan konuklarım istemişlerdi. 
Bu yüzden Biz, derhal onların gözle
rini silivermiştik ve [onlara]: “Uyan
larım reddedildiğinde uyguladığım 
azabımı tadın bakalım!" [demiştik],

38-39. Andolsun ki, sürekli bir azap, 
bir sabah erkenden ansızın onlan 
bastınvermişti. [Biz de onlara:] “Uya
nlarım reddedildiğinde uyguladığım 
azabımı tadın bakalım!" [demiştik].

40. Andolsun ki, Biz, düşünülüp 
öğüt alınması için, Kur’an’ı kolaylaş
tırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan 
var mıdır?

41-42. Andolsun ki. Firavun halkına 
da uyanlar gelmişti. Ancak onlar da 
bütün ayetlerimizi yalanlamışlardı. 
Bunun üzerine Biz de onlan çok güç
lü ve mutlak iktidar sahibi olan [biri
ne yaraşır bir biçimde] yakalayıver- 
miştik.

43. [Ey Mekkeliler!] Sizin, inkar 
edenleriniz onlardan daha mı iyidir
ler, yoksa önceki kitaplarda sizin ce
zalandırılmayacağınıza dair bir gü
vence mi bulunmaktadır?

44. Yoksa onlar: “Biz yenilmez bir 
topluluğuz" mu demektedirler?

45. O topluluk yakında bozguna uğ
rayacak ve arkasını dönüp kaçacaktır!

46. Kıyamet, onların tehdit olunduk
ları azabı görecekleri vakittir. Kıyamet 
azabı daha korkunç ve daha acıdır!

47. Suçlular, kuşkusuz, sapıklık ve 
çılgınlık içinde bulunmaktadırlar.

48. Yüz üstü ateşe sürülecekleri gün, 
kendilerine: “Cehennemin dokunuşu
nu tadın bakalım!” denilecektir.
49-50. Biz her şeyi bir ölçüye göre 

yaratmış bulunuyoruz. Bizim [bir şe-
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yin gerçekleşmesi konusundaki] sö
zümüz, göz kırpması gibi, tek bir 
sözden ibarettir.

51. Andolsun W. Biz, sizin gibileri 
[geçmişte de] yok etmiştik, Fakat hiç 
düşünüp öğüt alan var mıdır?

52-53. Onlann yaptıkları her şey. kü
çük büyük denmeden satır satır yazı
larak kitaplarda kayda geçmiştir.

54-55. Allah bilincinde olanlar, (alt
larından] ırmaklar akan cennetlerde, 
her şeye gücü yeten bir hükümdarın 
doğruluk meclisinde olacaklardır!

55. RAHMAN SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

78 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'm 

Adıyla.

Rahrnân Sûresi, Cüz :
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şeye] ölçü koymuştur. O halde ölçüyü adil bir 
biçimde gerçekleştirin ve onda eksiklik yap
mayın!

ı-4. Çok Seven, Kur’an’ı öğretmiş, ıo-t2. O, yeri, canlılar için yaratmıştır: Ora- 
lnsanı yaratmış ve ona düşünüp ifa- da meyveler, salkımlı hurma ağaçlan, çinili 
de etmeyi öğretmiştir. taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

5-6 . Güneş ve ay [Allah’ın belirlediği] 
bir hesaba göre [yörüngelerinde yüz
mekte]; yıldızlar ve ağaçlar ise [O’na] 
boyun eğmektedirler.

7-9 . O, göğü yükseltmiş ve [sizin de] 
ölçüde sının aşmamanız için, [her

13. O halde siz ikiniz, Rabbinizin hangi ni
metlerini yalanlayacaksınız?

14-16. O, insanı, pişmiş çamura benzeyen bir 
balçıktan yaratmıştır. Cini ise yalın bir ateş
ten yaratmıştır. O halde siz ikiniz, Rabbinizin 
hangi nimetlerini yalanlayacaksınız?
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17-18. O, İki doğunun ve İki batının Rabbidir. 
0  halde siz İkiniz, Rabbinizin hangi nimetle
rini yalanlayacaksınız?

19-25. O, İki denizi bir birbirine kavuşması 
İçin salıvermiştir; ancak onlar, aralarında bir 
engel olduğu İçin birbirlerine karışmazlar. O 
halde siz İkiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayacaksınız? O ikisinden de inci ve 
mercan çıkar. O halde siz İkiniz, Rabbinizin 
hangi nimetlerini yalanlayacaksınız? Denizde 
yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O’nun- 
dur. O halde siz ikiniz, Rabbinizin hangi ni
metlerini yalanlayacaksınız?

531

2 6 -2 8 . Yeryüzünde bulunan her can
lı yok olacaktır. Ancak azamet ve ik
ram sahibi olan Rabbinin yüzü baki 
kalacaktır. O halde siz ikiniz, Rabbi
nizin hangi nimetlerini yalanlaya
caksınız?

29-30. Göklerde ve yerde bulunanlar 
O ndan isterler. O ise, her an, bir ey
lemdedir. O halde siz ikiniz, Rabbini
zin hangi nimetlerini yalanlayacaksı
nız?

31-32. Ey iki ağırlık! Yakında sizin 
için de boş vaktimiz olacaktır. O hal
de siz ikiniz, Rabbinizin hangi ni
metlerini yalanlayacaksınız?

33-36. Ey cin ve insan toplulukları! 
Göklerin ve yerin uçlarından [ötele- 
rel geçebilirseniz, geçin bakalım! Siz, 
oralara ancak bir güç sayesinde ge
çebilirsiniz. O halde siz ikiniz, Rabbi
nizin hangi nimetlerini yalanlaya
caksınız? İkinizin de üzerine ateşten 
yalın bir alev ile kızıl bir duman gön
derilir; öyle ki, birbirinize yardım 
edemezsiniz. O halde siz ikiniz, Rab
binizin hangi nimetlerini yalanlaya
caksınız?

37-38. Gök yanldığı ve adeta kıpkır
mızı bir gül haline geldiği zaman, siz 
ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayacaksınız?

39 -4 0 . İşte o gün, ne insana ne de ci
ne günahı sorulacaktır. O halde siz 
ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayacaksınız?
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41-42. Suçlular simalarından tanına
caklar, perçemlerinden ve ayakların
dan tutularak [cehenneme atılacak
lardır]. O halde siz ikiniz, Rabbinizin 
hangi nimetlerini yalanlayacaksınız?

43-45. İşte bu, suçluların yalanladık
ları cehennemdir. Onlar, cehennemle 
kaynar su arasında gidip gelecekler
dir. O halde siz ikiniz, Rabbinizin han
gi nimetlerini yalanlayacaksınız?

46-49. Rabbinin makamından kor
kana iki cennet olacaktır. O halde siz 
ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayacaksınız? Her iki cennet de 
çeşit çeşit ağaçlarla dolu olacaktır. O 
halde siz ikiniz, Rabbinizin hangi ni
metlerini yalanlayacaksınız?

50-51. Her ikisinde de akan iki pınar 
olacaktır. O halde siz ikiniz, Rabbini
zin hangi nimetlerini yalanlayacaksı
nız?

52-53. Her ikisinde de her meyveden 
çift çift olacaktır. O halde siz ikiniz, 
Rabbinizin hangi nimetlerini yalan
layacaksınız?

54-55. Onlar, as tarlan  kaim ipekten 
olan minderlere yaşlanacaklardır. İki 
cennetin meyveleri kolayca toplana
cak kadar yakın olacaktır. O halde 
siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetle
rini yalanlayacaksınız?

56-57. Orada, [onlar için] bakışlannı 
sadece kendilerine çevirmiş olan ve 
kendilerinden önce ne bir insanın ne 
de bir cinin dokunduğu [güzelleri 
olacaktır. O halde siz ikiniz, Rabbini
zin hangi nimetlerini yalanlayacaksı
nız?
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58-61. Onlar, adeta yakut ve mercan gibidir
ler. O halde siz ikiniz, Rabbinizin hangi ni
metlerini yalanlayacaksınız? İyiliğin karşılığı 
ancak iyiliktir. O halde siz ikiniz, Rabbinizin 
hangi nimetlerini yalanlayacaksınız?

62-65. Bu iki cennetten başka iki cennet daha 
olacaktır. O halde siz ikiniz, Rabbinizin hangi 
nimetlerini yalanlayacaksınız? Renkleri koyu 
yeşil olacaktır. O halde siz ikiniz, Rabbinizin 
hangi nimetlerini yalanlayacaksınız?

66-67, İçlerinde kaynayan iki pınar olacaktır. 
O halde siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetle
rini yalanlayacaksınız?
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______ _ _  _________________________

A

68-69. İçlerinde meyve, hurm a ve n ar olacak
tır. 0  halde siz ikiniz, Rabbinizin hangi ni
metlerini yalanlayacaksınız?

70-71. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü ka
dınlar olacaktır. O halde siz ikiniz, Rabbini
zin hangi nimetlerini yalanlayacaksınız?

72-75. [Onlar için orada] çadırlara kapanmış 
huriler olacaktır. O halde siz ikiniz, Rabbini
zin hangi nimetlerini yalanlayacaksınız? On
lara, kendilerinden önce ne bir insan ne de 
bir cin dokunm uş olacaktır. O halde siz iki
niz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlaya
caksınız?

76-77.0nlar. yemyeşil yastıklara ve 
olağan ü stü  güzel yaygılara yaşlana
caklardır. O halde siz ikiniz. Rabbi
nizin hangi nimetlerini yalanlaya
caksınız?

78. Azamet ve ikram sahibi olan 
Rabbinin adı ne kutludur!

56. VÂKIA SÛRESİ 
IMekke’de inm iştir ve 

96 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

ı-3. [İnsanların bir kısmını] alçalta
cak [bir kısmım da] yüceltecek olan 
olay [kıyamet] gerçekleştiği zaman, 
onun gerçekleşmesini yalanlayacak 
hiç kimse olmayacaktır.

4-7. Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar ufa
lanıp dağılan toz haline dönüştüğü za
man, siz üç gruba bölüneceksiniz.

8. [Amel defterleri] sağ taraflarından 
verilenlere gelince; kimdir [amel def
terleri] sağlarından verilenler?

9. [Amel defterleri] sol taraflarından 
verilenlere de gelince; kimdir [amel 
defterleri] sol taraflarından verilenler?

10-16. [Dünyada iken inançta ve 
amelde öne geçenler], [ahirette de] 
öne geçenler olacaklardır. Onlar, Al
lah’a yakın olanlar olacaklardır. Ço
ğu öncekilerden, azı ise sonrakiler
den olacak olan bu kişiler, namı cen
netlerinde olacaklardır. Onlar, altın 
ve mücevheratla işlenmiş sedirler 
üzerinde karşılıklı olarak oturup 
yaşlanacaklardır.
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17-21. Ö lümsüz gençler, etrafların
da, [şarap] p ınarından doldurulan 
sürahiler, ibrikler ve kadehler, be
ğendikleri meyveler ve canların ın  
çektiği kuş etleri ile dolaşıp duracak
lardır. Onlar, [içtikleri] şa rap tan  ö tü 
rü  ne b aş ağnsı çekecekler ne de 
sa rhoş olacaklardır.

22-26. [Dünyada iken] yapm ış ol
duklarına karşılık olarak, sedeflerin
de saklanm ış olan inciler gibi iri göz
lü huriler de onların olacaktır. On
lar, orada “Selam, selam!” sözünden 
b aşka  ne boş ne de günaha sokacak 
bir söz işiteceklerdir.

27. [Amel defterleri] sağ tarafların
dan  verilenlere gelince; kimdir [amel 
defterleri] sağlarından verilenler?

28-34. Onlar, dikensiz sidr ağaçları
nın, meyveleri küm e küm e dizili muz 
ağaçlarının, uzam ış gölgelerin, çağ
layan su lann , tükenm eyen ve yasak
lanm ayan bir çok meyvenin [bulun
duğu  cennetlerde] ve yükseltilm iş 
döşekler üzerinde olacaklardır.

35-40. Biz, onlan  [hurileri], bir kısmı 
öncekilerden bir kısm ı da  sonrakiler
den oluşacak olan sağ ehli için apay
rı b ir biçimde yarattık: Onlan, baki
re, eşlerine aşık olan yaşıtlar kıldık.

4i. [Amel defterleri] sol taraflann- 
dan verilenlere de gelince; kimdir 
[amel defterleri] sol taraflanndan ve
rilenler?

Vakıa Sûresi. Cüz 27. Sure 56
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42-48. Onlar, iliklere işleyen b ir a teşin  Ve 
kaynar suyun içinde, ne serinleten ne de ra 
hatla tan  sim siyah b ir dum anın  gölgesinde 
olacaklardır. Ç ünkü onlar, bu n d an  önce, 
varlık içinde sefa sürüyorlardı ve büyük gü
nahı işlemekte ısrar ediyorlardı ve: “Biz, ölüp 
toprak ve kemik yığını haline geldikten son
ra, b ir d ah a  m ı diriltileceğiz? Önceki ataları
mız da mı?” diye soruyorlardı.

49-55. De ki: “Öncekiler de sonrakiler de W- 
linen bir günün belirlenmiş olan vaktin#» 
m utlaka bir araya getirileceklerdir! Sonra #l|! 
ey Igerçeği] yalanlayan sapkınlar! Siz mutla-
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ka zakkum ağacm dan yiyeceksiniz, k an n lan - 
mzı onunla dolduracaksınız. Üzerine de kay
nar su içeceksiniz. Hem de su sam ış  develerin 
su içtikleri gibi içeceksiniz!”

56. İşte bu, onlara ceza gün ü n d e  su n u lacak  
olan ziyafettir!

ro luşunuzun  doğasını değiştirmek
ten  ve sizi, bilmediğiniz yeni bir varo
lu ş biçimine getirmekten alıkoya
maz!

62. Andolsun ki, ilk yaratılışı [kendi 
varlığınızdan] biliyorsunuz. O halde 
niçin d üşünüp  ibret almıyorsunuz?

63-68. Toprağa attığınız tohum u hiç 
düşünüyor m usunuz? Onu bitiren 
siz misiniz yoksa Biz miyiz? Eğer Biz 
dileseydik, onu kupkuru çöp haline 
getirirdik. Bu durum  karşısında siz 
de dehşet içinde şaşar kalırdınız ve: 
“Borç altına girdik, hayır, hayır rızkı
mızdan yoksun bırakıldık!” derdiniz!

69-70. Peki içtiğiniz suya ne diyecek
siniz? Onu bulu ttan  indiren siz misi
niz yoksa Biz miyiz? Dileseydik onu 
acı bir su yapardık. O halde niçin 
şükretm iyorsunuz?

71-72. Yaktığınız ateşi hiç düşündü
nüz m ü? O nun ağacını yaratan siz 
misiniz yoksa Biz miyiz?

73. Onu [Bizi anmanız için] bir ibret 
vesilesi ve çölde yaşayanlar için bir 
yararlanm a kaynağı olması için ya
ra tan  Biziz!

S7. Sizi yaratan Biziz: o halde, niçin Igerçeji] ?f  Q halde çok uhl 0|an 

«aylamıyorsunuz? adın , teşbih eti

* *  '" “ “ 'S” 12 menlyl görüyOT m usunu:!7 7 5 -8 0 . Hayır hayır! Yıldızlara, yerle- 
0 *  yaralan »İz misiniz yoksa Biz miyiz? ^  m d |çerin ı u  0 ,eJer blllrsenl2.

60-61. Aranızda ölüm ün devam  etm esini be- bu, gerçekten de çok büyük bir and- 
tteyen Biziz; ancak hiç kim se. Bizi, sizin va- dır- kuşkusuz, arınmış olanlardan
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başkasının dokunamayacağı korun
muş bir kitapla bulunan ve |oradan 
da] Allah tarafından indirilmiş olan 
çok şerefli Kur’an'dır.

81-82. Şimdi siz. bu sözü mü kü- 
çümsüyorsunuz ve (gerçeği) yalanla
manızı rızkınız mı kabul edlyorsıı 
nuz?

83-87. Can boğaza dayanmışken, siz 
de [çaresiz bir şekilde] bakınıp du
rurken, siz görmeseniz de Biz ona 
sizden daha yakın iken, eğer hâlâ Bi
ze bağımlı olmadığınızı (düşünüyor
sanız) ve bu (düşüncelerinizde de] 
samimi iseniz: o halde çıkmakta olan 
canı niçin geri getirmiyorsunuz ki...?

88-89. Eğer [ölen kimse. Allah al ya
kın olanlardan ise. onu rahatlık, gü
zel nzık ve naim cenneti beklemekte
dir.

Hadıd Süresi, Cüz 27
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90-91. Eğer o. lamel defteri] sağ ta ra
fından verilenlerden ise, kendisine. 
“Selam sana sağ ehlinden!" denecek- 
Ur.

57. HADİD SÛRESİ
İMcdtne'dr inm iştir ve 

29 ayetten o luşm aktad ır !
Çok Seven. Çok M »İşlik O lan Allah ın Adıyla.

92-94. Ancak o. {gerçeği] yalanlamış 
olan sapkınlardan ise. onu kaynar 
sudan bir konuk sofrası ve cehenne
me atılış beklemektedir.

96. Bu. kuşku duyulmayacak olan 
bir gerçektir.

96. O halde çok ulu olan Rabbinin 
adını teşbih et!

1. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Al 
lah'ı teşbih etmektedirler; O. gerçekten de 
çok güçlü, çok bilge olandır!

2. Göklerin ve yerin hükümranlığı Ö n ü n 
dür. O. diriltir, öldürür; çünkü O. her şeye 
gücü yetendir.

3. O, ilktir ve sondur, zahirdir ve bâtındır. O. 
her şeyi çok iyi bilendir.
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4. Gökleri ve yeri altı evrede yaratan, sonra 
da arşa kurulan O’dur. O, yere gireni ve on
dan çıkanı; gökten ineni ve oraya yükseleni 
bilir. 0, siz nerede olursanız olun, hep sizin
le birliktedir. Allah, gerçekten de yapmakta 
olduklarınızı çok iyi görendir.

5. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nun- 
dur. Bütün işler, [nihaî kaynak olmak bakı
mından] O’na dönerler.

dan [başkaları için de] harcayın. İçi
nizden inanan ve [başkaları için de] 
harcayanlara gelince; onlar için çok 
büyük bir ödül olacaktır.

8. Elçi sizi, Rabbinize inanmaya ça
ğırdığı ve O da sizden kesin söz aldı
ğı halde, niçin Allah'a inanmıyorsu
nuz ki...? Eğer inanacaksanız, lo 
halde niçin O’na inanmıyorsunuz 
ki...?]

9. Sizi, karanlıklardan aydınlığa çı
karmak için kuluna apaçık ayetler 
indiren O’dur. Allah, kuşkusuz, çok 
şefkat gösteren, çok müşfik olandır.

10. Siz, göklerin ve yerin mirası Al
lah'ın iken, niçin Allah yolunda har
camıyorsunuz? İçinizden; fetihten 
önce harcayanlar ve savaşanlar, el- 
betteki, fetihten sonra harcayanlarla 
ve savaşanlarla bir değildirler. Onla
rın dereceleri, sonradan harcayan
lardan ve savaşanlardan daha yük
sektir. Bununla birlikte, Allah, onla
rın her birine en güzel olanı vadet- 
miştir. Allah, yapmakta olduklarınız
dan çok iyi haberdar olandır.

6. 0  geceyi gündüze, gündüzü de geceye so- n  M ah.a karşıhğım kat kat vere_ 
kar. 0, kalplerde olanı çok iyi bilendir. ceği gûze, bir borç verecek olan kim.

7- [Ey insanlar!] Allah’a  ve elçisine inanın ve dir? Onun için, çok değerli bir ödül 
sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı mallar- de olacaktır.
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12. İnanan erkeklerle inanan kadın
ların, nurlarının önlerinden ve sağla
rından koştuğunu göreceğin gün 
(onlara]: “Bugün sizin müjdeniz, alt
larından ırmaklar akan ve içlerinde 
sürekli olarak kalacağınız cennetler
dir." (denilecektirl. İşte çok büyük 
başarı ve mutluluk budur!

13. İki yüzlü erkeklerle iki yüzlü ka
dınların, inananlara: “Bizi bekleyin 
de ışığınızdan bir parça ışık alalım!* 
diyecekleri gün. (kendilerine]: “Arka
nıza dönün de (kendi ışığınızı] ara
yın!" denilecektir. Sonunda, araları
na, içinde sevgi, dışında azap bulu
nan kapılı bir sur çekilecektir.

14. İki yüzlüler onlara: “Biz. (dünya- 
dal sizinle birlikte değil miydik?" di
ye sesleneceklerdir. Onlar da: "Evet, 
ama siz kendi kendinizi ayarttınız. 
(Başımıza musibetler gelmesini] göz
lediniz. (İnancınızda] kuşkuya düş
tünüz. Kuruntularınız. Allah'ın buy
ruğu gelinceye dek. sizi aldattı. O 
çok aldatan sizi Allah konusunda bi
le aldattı." diyerek karşılık verecek
lerdir.

15. Bugün arük, ne sizden ne de in
kar edenlerden fidye alınmayacaktır. 
Varacağınız yer ise ateştir. Sizin tek 
sığmağınızda-. Ne kötü gidiş yeridir 
orası!

16. İnananların, daha önce kendilerine kitap 
verilenler ama aradan uzun zamanın geçm e
siyle kalpleri katılaşanlar gibi olmamaları 
için. Allah'ı ve O ndan inen gerçeği anmak 
için kalplerinin ürperme zamanı henüz gel
medi mi? Onlann çoğu yoldan çıkmış kimse 
lerdir.

17. Bilin ki, Allah, ölmüş olan toprağa havai 
vermektedir. Biz, düşünmeniz için, size ayet
lerimizi açıklamış bulunuyoruz.

ıs. Sadaka veren erkeklerle sadaka veren 
kadınlara ve Allah'a güzel bir borç verenlere, 
(verdiklerinin karşılığı) kat kat ödenecektir 
Onlar için çok değerli bir ödül de olacaktır



Hadîd Sûrest, Cüz 27, Süre 57
539

 ̂> r> . ^ .

l(;> -  « X
. V f ;

(î<‘>>N <r > -<. V f î - i  j  ^  Vî5

i Ç(ü  > i=

A '  i - j ç ^

^ .} s z ^ 'i  i  L i = ^  \jl* ;

^ Î G ^ İ ^ â î © » ^ ^

e & '& t f i Z t s d o Z & İ ı

19. Allah'a ve elçilerine inananlara gelince: 
onlar, Rableri katm da dosdoğru olan ve ta
nıklık yapan kimselerdir. O nlann ödülleri ve 
nurlan olacaktır. İnkar edenler ve ayetlerimi
zi yalanlayanlar ise, cehennemlik olanlardır.

20. Bilin ki, dünya hayatı, ancak bir oyun, 
eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve da
ha çok mal ve çocuk sahibi olma [arzusun
dan] ibarettir. Onun örneği [hayat veren] yağ
mura benzer: Onun bitirdiği bitkiler çiftçile
rin hoşuna gider. Sonra da kurumaya yüz tu 
tar; öyle ki, sen onun sapsan olduğunu gö
rürsün. En sonunda da çer çöp olur gider. 
Ahirette [ya] şiddetli bir azap [ya da) Allah’tan

bir bağışlanma ve hoşnutluk olacak
tır. Dünya hayatı aldatıcı yararlan
madan başka bir şey değildir.

21. O halde siz, Rabbinizden bir ba
ğışlanmaya; genişliği gökle yerin ge
nişliği kadar olan ve Allah’a ve elçile
rine inananlar için hazırlanan cen
nete [ulaşmak için] birbirinizle yarı
şın! İşte bu, Allah'ın dilediğine bah
şettiği lütfudur. Allah, gerçekten de 
çok büyük lütuf sahibidir.

22-24. Yeryüzünde ve kendinizde 
gerçekleşecek hiç bir olay yoktur ki, 
Biz onu varlığa getirmeden [yaratma
dan] önce, bir kitapta olmasm! Bu. 
Allah’a göre çok kolaydır. O halde, 
yitirdikleriniz için üzülmemeniz ve 
size verdikleri ile de şımarmamanız 
için, [bu gerçeği hiç bir zaman aklı
nızdan çıkarmayın!] Allah, kuşkusuz 
kendini beğenip övünen hiç kimseyi 
sevmez. Onlar, cimrilik ederler ve in
sanlara da cimrilik etmelerini söyler
ler. Her kim [gerçekten] yüz çevire
cek olursa [bilsin ki], Allah, kendine 
yeten, çok övülendir!
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25. Andolsun ki, Biz, elçilerimizi çok 
açık kanıtlarla gönderdik ve insanla
rın adaleti yerine getirmeleri için de 
beraberlerinde kitabı ve mizanı da 
indirdik. Yine Biz, [size] içinde hem 
çok korkunç bir güç hem de insanlar 
için bir çok yarar bulunan demiri 
[kullanma yeteneğini de] bahşettik. 
[Bütün bunlar], Allah’ın, görmedikle
ri halde, kendisine ve elçilerine yar
dım edenleri ortaya çıkarması için
dir. Allah, kuşkusuz çok kuvvetli, 
çok güçlü olandır.

26. Andolsun ki, Biz, Nuh’u ve İbra
him’i göndermiş, peygamberliği ve 
kitabı da onların soyuna vermiştik. 
Onların içinde doğru yolda olanlar 
vardır; ancak çoğu doğru yoldan çık
mış olan kimselerdir.

27. Biz, daha sonra onların ardın
dan elçilerimizi ardarda göndermiş
tik. Meryem oğlu İsa’yı da onların ar
dından göndermiş, ona İncil’i vermiş 
ve ona uyanların kalplerine şefkat ve 
sevgiyi yerleştirmiştik. İhdas ettikleri 
ruhbanlığa gelince; Biz, onu kendile
rine farz kılmamışük; fakat onlar, Al
lah'ın hoşnutluğunu kazanmak için 
onu kendileri ihdas etmişlerdi. Bu
nunla birlikte onlar, ona gereği gibi 
uymamışlardı. Biz, içlerinden ina-
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nanlara ödüllerini vermiştik. Ama onlann ço
ğu yoldan çıkmışlardır.

28. Ey inananlar! Size sevgisinin açılımı olan 
nimetlerden iki kat vermesi, size, ışığında yü
rüyebileceğiniz bir nur bahşetmesi ve sizi ba
ğışlaması için, Allah’ın bilincinde olun ve Al
lah’a ve elçisine inanın! Allah, gerçekten de 
çok bağışlayan, çok müşfik olandır.

29. Böylece Kitap ehli, Allah’ın lütfundan 
hiçbir şey elde edemeyeceklerini, lütfün ise 
sadece Allah'ın elinde olduğunu, onu da dile
diğine vereceğini bilsinler! Allah, gerçekten 
de çok büyük lütuf sahibidir.
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58. MÜCÂDELE SÛRESİ 
(Medine'de inmiştir ve 

22 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

1. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve 
Allah’a şikayette bulunan kadının sözünü 
işitmiştir. Allah, zaten sizin birlikte sürdür
düğünüz konuşmayı işitiyordu; çünkü Allah, 
çok iyi işiten, çok iyi görendir.

2. İçinizden; eşlerinden, kendilerine; “Sen 
bana anamın sırtı gibisin.” diyerek ayrılmaya 
kalkışanlara gelince; [onlar şu gerçeği hiçbir 
zaman akıllarından çıkarmasınlar ki], onlar,

asla anneleri değildirler. Onların an
neleri, ancak kendilerini doğuranlar
dır. Demek ki onlar, kuşkusuz çok 
çirkin ve asılsız bir söz söylemekte
dirler. Allah, gerçekten de çok affe
den, çok bağışlayandır!

3. Eşlerinden: “Sen bana anamın 
sırtı gibisin.” diyerek aynlanlara ve 
sonra da söylediklerinden dönenlere 
gelince; [yapmaları gereken], birbir- 
leriyle ilişkiye girmeden önce bir kö
leyi özgürlüğüne kavuşturmalarıdır. 
Size öğütlenen budur. Allah, yaptık
larınızdan çok iyi haberdar olandır.

4. Fakat kim |bir köleyi özgürlüğü
ne kavuşturma imkanını] bulamaz 
ise, birbirleriyle ilişkiye girmeden ön
ce, ardarda iki ay oruç tutar. Buna 
da güç yetiremezse, altmış fakiri do
yurur. [Bu hafifletme] Allah’a ve elçi
sine inanmanız içindir. Bunlar, Al
lah’ın sınırlandır. İnkar edenler için 
çok acı veren bir azap olacaktır.

5-6. Allah’a ve elçisine düşmanlık 
edenler, kendilerinden öncekilerin 
alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oy
sa Biz, onlara da apaçık ayetler in
dirmiştik. İnkar edenler için, Allah’ın 
kendilerini hep birden dirilteceği ve 
yaptıklarım kendilerine haber vere
ceği gün, çok küçük düşürücü bir 
azap olacaktır. O, [o gün] onların ey
lemlerini, onlar unutmuş olsalar da 
bir bir sayacaktır; çünkü Allah, her 
şeye tanık olandır!
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7. Allah’ın, göklerde olanı da yerde 
olanı da bildiğini görmüyor musun? 
Üç kişinin gizlice konuştuğu yerde 
dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş ki
şinin gizlice konuştuğu yerde altıncı - 
sı mutlaka O’dur. Onlar, ister daha 
az ya da daha çok olsunlar ve nere
de bulunurlarsa bulunsunlar, O. 
mutlaka onlarla birliktedir. Sonunda 
O, kıyamet gününde onlara yaptıkla
rını haber verecektir; çünkü Allah, 
her şeyi çok iyi bilendir.
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8. Sen, [entrika çevirmek amacıyla) 
birbirleriyle gizlice konuşma konu
sunda yasaklandıkları halde, yine de 
günah, düşmanlık ve Allah elçisine 
karşı gelmek konulannda birbirleriy
le gizlice konuşmak suretiyle, yasak
landıkları şeylere tekrar dönenleri 
görmüyor musun? Onlar, sana gel
diklerinde, seni, Allah ın selamlama
dığı bir şekilde selamlamaktadırlar. 
İçlerinden de: “Allah, söyledikleri
mizden dolayı, bize azap etse ya!" de
mektedirler. Cehennem onlara yeter. 
Onlar, oraya gireceklerdir. Ne kötü 
bir vanş yeridir orası!

'y p  İ  \ . İL

10. {İyiliği ve Allah bilincini amaçlamayan 
bütünl gizli konuşmalar, inananları üzmek 
üzere şeytandan [kaynaklanmaktadır. An 
cak o, Allah’ın izni olmadıkça, onlara hiçbir 
zarar veremez. O halde inananlar. Allah'a gü
vensinler!

9. Ey inananlar! Aranızda gizlice ko- ü- Ey inananlar! Size: “Meclislerde yer açın! 
nuşacağınız zaman, günah, düş- denildiğinde, Allah'ın size genişlik vermesi 
manlık ve Allah elçisine karşı gelmek için. yer açın! Size: "Kalkın!" denildiğinde de 
konulannda gizlice konuşmayın; Allah'ın, içinizden inananların ve kendilerine 
ama iyilik ve Allah bilinci konuların- ilim verilenlerin derecelerini yükseltmesi için 
da konuşun ve huzurunda toplana- de kalkın! Allah, gerçekten de yapmakta ol- 
cağınız Allah'ın bilincinde olun! duklanndan çok iyi haberdar olandır.
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Onlar, ne sîzdendirler ne de onlar- 
dandırlar. Onlar, bile bile yalan yere 
yemin etmektedirler!

15-16. Allah, onlar için, çok şiddetli 
olan bir azap hazırlamıştır. Onların 
yaptıkları, gerçekten de ne kötüdür: 
Onlar, yeminlerini kalkan edinmek
tedirler ve böylece insanları Allah yo
lundan alıkoymaktadırlar. Bu yüz
den onlar için çok küçük düşüren 
bir azap olacaktır.

17. Onların mallan da oğullan da 
Allah’a karşı kendilerine hiçbir yarar 
sağlamayacaktır. Onlar, cehennem
liklerdir ve orada sürekli kalacaklar
dır.

18. Allah'ın onlann hepsini birden 
yeniden dirilteceği gün, onlar, [dün
yada iken] size yemin ettikleri gibi, 
kendilerinin bir esas üzerinde olduk
larını sanarak O’na da yemin ede
ceklerdir. İyi bilin ki onlar, gerçekten 
de yalancıdırlar!

12. Ey inananlar! Elçi ile bir konuda özel 19. Şeytan, onlann üzerinde ege- 
olarak konuşmak istediğinizde, bu konuşma- menlik kurmuş ve böylece onlara Al- 
nızdan önce bir sadaka verin! Bu sizin için Iah’, anmayı unutturmuştur. İşte 
daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer [verecek on]ar şeytamn taralında olanlardır, 
bir şeyi bulamazsanız, [bilin ki], Allah, çok îyibilinki< hüsrana uğrayacak olan- 
bağışlayan, çok müşfik olandır. lar, şeytanm tarafında olanlardır.
13. Özel konuşmanızdan önce sadaka ver

mekten çekindiniz mi? [Bunu] yapmadığınıza 
ve Allah da sizi affettiğine göre, artık namazı 
kılın, zekatı verin, Allah’a ve elçisine boyun 
eğin! Allah, gerçekten de yaptıklarınızdan ha
berdar olandır.

u. Sen, Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir 
topluluğu dost edinenleri görmüyor musun?

20. Allah’a ve elçisine düşman olan
lara gelince; onlar, en aşağı olanların 
arasındadırlar.

21. Allah: “Andolsun ki, Ben ve elçi
lerim, mutlaka galip geleceğiz.’’ diye 
yazmıştır. Allah, kuşkusuz, çok kuv
vetli, çok güçlü olandır!
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22. Sen, Allah'a ve ahiret gününe 
inanan bir halkın -babalan, oğullan, 
kardeşleri ya da akrabalan bile olsa
lar- Allah'a ve elçisine düşman olan 
kimselere sevgi beslediğini göremez
sin! İşte onlar, Allah’ın kalplerine 
imam yazdığı ve kendilerini katından 
bir Ruh ile desteklediği kimselerdir!
0. onlan, altlarından ırmaklar akan 
ve içlerinde sürekli kalacaklan cen
netlere sokacaktır. O, onlardan hoş
nut olacaktır; onlar da O’ndan hoş
nut olacaklardır! İşte onlar, Allah'm 
tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kur
tuluşa erecek olanlar, Allah’ın tara
fında olanlardır!

59. HAŞR SÛRESİ 
(Medine’de İnmiştir ve 

24 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1. Göklerde olanlar da yerde olanlar 
da Allah’ı teşbih etmektedirler. O, 
gerçekten de çok güçlü, çok bilge 
olandır.

2. Kitap ehlinden olan inkarcıları, 
(savaş için] ilk toplanmalarından do-
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layı, ülkelerinden çıkaran O’dur. Siz onların 
(karşı koymadan) çıkacaklarını düşünmüyor
dunuz. Onlar da kalelerinin kendilerini Al
lah’a karşı koruyacağını sanıyorlardı. Ama 
Allah, onlara ummadıkları yerden gelmiş ve 
böylece kalplerine korku salıvermişti; öyle ki, 
onlar, evlerini hem kendi elleriyle hem de 
inananların elleriyle yıkıyorlardı. O halde ib
ret alın ey basiret sahipleri!

3-4. Eğer Allah, onlar hakkında sürgünü 
takdir etmemiş olsaydı, onları mutlaka dün
yada azaba uğratırdı. Ahirette ise onlar için, 
cehennem azabı olacaktır! Bu [ceza], onların,
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Allah’a  ve elçisine k arşı gelmelerinden dolayı
dır, 0  halde her kim  Allah’a  karşı gelecek 
olursa, [bilsin ki], Allah, azabı çok şiddetli 
olandır!

5. Hurma ağaçlarından herhangi birini kes
meniz ya da kesmeyip kökleri üzerinde dikili 
bırakmanız Allah'ın izni ile ve O’n u n  yoldan 
çıkanları aşağılam ası için [gerçekleşmiştir],

6. Allah'ın onlann [mallarından] elçisine ver
diği ganimetler için siz, a t ya da  deve koştu r
muş değilsinizdir. Fakat Allah, elçilerini dile
diği kimselere karşı ü s tü n  kılar; çünkü  Allah, 
her şeye gücü yetendir.

7. Allah'ın kentler halkından elçisi
ne verdiği ganimetlere gelince; onlar, 
Allah'a, elçiye, onun yakınlarına, ye
timlere, yoksullara ve yolda kalm ış
lara aittir. O nlann, zenginler a rasın 
da dolaşan [bir servet ve güç kayna
ğı halinej gelmemesi için [Allah böyle 
hükmetmiştir]. Elçi size [o ganim et
lerden! her ne verirse, onu alın: sizi 
her neden engellemek isterse ondan 
da  vazgeçin. Allah bilincinde olun: 
çünkü  Allah, cezalandırm ası çok 
şiddetli olandır.

8. [Bu m alların b ir kısmı özellikle] 
Allah'ın lütfunu ve hoşnu tluğunu  
aradıkları için yurtlarından kovulan 
ve m allarından yoksun bırakılan, Al
lah’a  ve elçisine yardım eden fakir 
muhacirlerindir. İşte onlar, doğru 
olanlardır.

9 . Onlardan önce [Medine’yi] y u rt 
edinmiş ve gönüllerine im am  yerleş
tirm iş olanlar, kendilerine h icre t 
edenleri severler ve onlara verilenler
den dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı 
hissetmezler. Onlar, kendileri çok 
büyük bir gereksinm e içinde b u lu n 
sa lar bile yine de onlan  kendilerine 
yeğlerler. O halde, kimler, nefisleri
n in  açgözlü lüğünden k o ru n acak  
olurlarsa [bilsinler ki], onlar, k u r tu 
luşa erecek olanlarda.
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10. O nlardan son ra  gelenler İse: “Ey 
Rabbimiz! Bizi ve bizden önce in an 
m ış o lan  kardeşlerim izi bağışla! 
Kalplerimizde in anan la ra  karşı hiç
b ir  k in  tu ttu rm a! Rabbimiz! Sen çok 
şefkatli, çok m üşfik olansın!” diye 
d u a  ederler.

1 1 -1 2 . Sen, Kitap ehlinden inkar 
eden dostlarına: “A ndolsun ki, siz, 
[Medine’den] çıkarılacak olursanız, 
biz de m u tlaka  sizinle birlikte ç ıka
rız. Biz. size karşı hiç kimseye asla 
boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaş 
açılacak o lursa, size m utlaka yardım 
ederiz." diyen iki yüzlüleri görmüyor 
m u su n ?  Allah, onların kesinlikle ya
lancı o lduklarına tanıklık etm ekte
dir; çün k ü  onlar, çıkarılacak olsalar, 
a s la  on larla birlikte çıkmazlar. O nla
ra  k arşı savaş açılacak olsa, onlar, 
on la ra  yardım  etmezler. Yardım e t
meye kalk ışacak  o lsalar bile [savaş
ta] arkaların ı dönüp kaçarlar. So
n u n d a  on lar d a  kendilerine yardım 
edecek hiç kim se bulam azlar!

13. O nların  kalplerinde size karşı 
duyduk ları korku. Allah’a  karşı duy
d u k ta n  korkudan  d aha  şiddetlidir. 
B u n u n  böyle olm ası, onların  an la 
m ayan  b ir  top lu luk  o lm alanndan  
ö tü rü d ü r.

ESE a .^ __________________________

ğmıktır. B unun böyle olması, onlann aklını 
kullanam ayan bir topluluk olm alanndan do 
layıdır!

15. lO nlann durum u! kendilerinden az önce 
geçmiş ve yaptık lannın  cezasını tatm ış olan 
lan n  durum u gibidir. Ancak onlar için [ahi- 
rette] çok acı veren bir azap olacaktır.

14. O nlar, sizinle toplu halde ancak  
su rla rla  çevrilmiş kentlerde veya si
p erle rin  gerisinde  savaşab ilirle r. 
Kendi ara larındak i çekişm eleri ise 
çok şiddetlidir. Sen o n lan  birlik için
de san ırsın ; oysa kalp len  darm ada-

16. [İnananlarla savaşm aları için Yahudileri 
k ışkırtan  iki yüzlülerin] durum u şeytanın 
d u rum una benzer: Şeytan insana “İnkar et!" 
der. O inkar edince de [ona]: "Ben senden 
uzağım; çünkü  ben, alemlertn rabbi olan Al
lah’ta n  korkuyorum .” diyerek karşılık verir.
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17. İkisinin de sonu, içinde sürekli olarak 
kalacakları a teş  olacaktır. İşte bu , zalimlerin 
cezasıdır.

18. Ey inananlar! Allah’ın  bilincinde olun ve 
herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın! 
Allah’ın bilincinde olun; çünkü Allah, yap
makta olduklarınızdan çok iyi haberdar olan
dır.

19. Allah’ı u n u tan  ve bu  yüzden Allah’ın da 
kendilerine kendilerini unu ttu rduğu  kimse
ler gibi olmayın; çünkü  onlar, yoldan çıkmış 
olanlardır.

20. Cehennemliklerle cennetlikler 
bir olmazlar. Cennetlikler isteklerine 
erişenlerdir.

21. Eğer Biz, bu K u ran ı bir dağa 
indirmiş olsaydık, sen onu m utlaka 
Allah korkusundan baş eğmiş, pa
ram parça olmuş görürdün. İşte Biz, 
bu örnekleri, düşünmeleri için in 
sanlara sunuyoruz.

22. O, kendisinden başka hiçbir 
tan n  olmayan Allah’tır. O. gayb ale
mini de görünen alemi de bilendir. 
O, gerçekten de çok seven, çok m üş
fik olandır.

23. O, kendisinden başka hiçbir 
tann  olmayan Allah’tır. O, m utlak 
egemen, çok kutlu olan, esenlik ve 
banş veren, güveni sağlayan, gözetip 
koruyan, çok güçlü olan, istediğini 
yaptıran, ulu olandır. Allah, onların 
ortak koştuklan şeylerden uzaktır, 
yücedir.

24. O, yaratan, yoktan var eden, şe
kil veren Allah’tır. En güzel isimler 
O’nundur. Göklerde olanlar da yerde 
olanlar da O’nu teşbih etmektedirler. 
O, gerçekten de çok güçlü, çok bilge 
olandır!
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60. MÜMTEHİNE SÛRESİ 
[Medine’de inmiştir ve 

13 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla.

ı. Ey inananlar! Benim de düşm a
nım, sizin de düşm anınız olanları, 
kendilerine sevgi göstererek  asla  
dost edinmeyin; çünkü  onlar, size 
gelen gerçeği inkar etm iş ve Rabbiniz 
olan Allah’a  inanm anızdan dolayı el
çiyi ve sizi yurdunuzdan  çıkarm ış
lardır. O halde, benim  yolumda cihat 
etm ek ve hoşnutluğum u kazanm ak 
için çıkmış iseniz, onlara karşı içi
nizde gizli bir sevgi besleyerek [onla
rı dost edinmeyin!] Ben, gizlediğinizi 
de açığa vurduğunuzu da en iyi bile
nim. Şu halde [bundan sonra] içiniz
den her kim böyle davranacak olur
sa  [bilsin ki], o, artık  doğru yoldan 
sapm ıştır.

2. Eğer onlar, sizinle karşılaşacak 
olurlarsa, [sizin onlara gösterdiğiniz 
sevginize rağm en yine de] size d ü ş
m an kesilirler, ellerini ve dillerini kö
tü lü k  yapm ak için size uzatırlar; 
çünkü  onlar, sizin de inkar etmenizi 
arzulam aktadırlar.

3. Kıyamet günü, ne yakınlarınız ne 
de çocuklarınız size bir yarar sağla
yacaktır; çünkü  Allah, aranızda ka
ra r verecektir. Allah, gerçekten de 
yaptıklarınızı çok iyi görendir.

4-5. İbrahim 'de ve onunla birlikte 
olanlarda, sizin için gerçekten de gü
zel bir örnek vardır. Hani onlar, 
halklarına: “Biz, sizden ve Allah dı
şında ibadet ettiklerinizden uzağız.

---- ■■.cmne Sûresi <- ■
________ Sl’ Cuz 28, Sûre 60
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Sizi tanımıyoruz. Siz, tek  bir Allah’a inanın- 
caya dek, sizinle bizim aram ızda bundan 
böyle sürekli bir düşm anlık ve kin var ola
caktır.” demişlerdi. B una rağm en İbrahim 
babasına: “Andolsun ki, ben, senin için ba
ğışlanm a dileyeceğim; ancak sana Allah’tan 
gelecek h er hangi bir şeyi önlemeye gücüm 
yetmez.” diyerek yine de onu [bu düşmanlık- 
dan  ve kinden] ayrı tu tm aya çalışmıştı. [İbra
him  ve onunla birlikte olanlar:] “Rabbimiz! 
Biz, Sana güvendik, Sana yöneldik. [Sonun
da] dönüş S ana olacaktır! Sen, bizi inkar 
edenler için deneme konusu kılma! Ey Rabbi
miz! Bizi bağışla; çünkü Sen, çok güçlü, çok 
bilge olansın!" diye dua etmişlerdi.
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6. Andolsun kİ. onlarda, sizin için, Allah ı ve 
ahlret gününü umanlar İçin güzel bir örnek 
vardır. O halde her kim yüz çevirecek olursa 
İblisin kl|, Allah, kendine yeten, çok övülendir.

7. Allah, sizinle, onlardan düşman oldukla- 
nnız arasında yakında bir sevgi yaratacaktır. 
Allah, gerçekten de her şeye gücü yetendir. 
Allah, çok bağışlayan, çok müşfik olandır.

8. Allah, dininizden dolayı sizinle savaşma
yan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyi
lik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı en
gellemez; çünkü Allah, adil davrananları se
ver.

540

9. Allah ancak dininizden dolayı si
zinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan 
çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım
cı olanları dost edinmenizi engeller. 
O halde kimler onlan dost edinecek 
olurlarsa (bilsinler ki], onlar, zalim 
olanlardır.

ıo. Ey İnananlar! İnanan kadınlar, 
size muhacir olarak geldiklerinde 
onlan sınayın! Aslında onların iman- 
lanrıı en iyi Allah bilir. Eğer onlann 
İnanmış olduklanna kanaat getire
cek olursanız, onlan inkar edenlere 
geri göndermeyin; çünkü onlar (ina
nan kadınlar) onlara helal değildir
ler. Onlar da onlara helal değildirler. 
(Mehir olarak) harcadıklannı onlara 
Ikocalanna) geri verin! Karşılıklannı 
verdiğiniz taktirde, sizin bu kadın
larla evlenmenizde de hiçbir sakınca 
söz konusu değildir. İnkar etmeyi 
sürdüren kadınlan nikahınızda tu t
mayın! (Onlar için) harcadıklannızı 
(inkarcı kocalanndan) isteyin; onlar 
da (inkarcılar da inanan ve sizinle 
evlenen eski eşleri için harcadıklan- 
nı sizden] istesinler. İşte bu, Allah’ın 
hükmüdür. O, aranızda hükm et
mektedir. Allah, gerçekten de çok İyi 
bilen, çok bilge olandır.

ıı. Eğer eşlerinizden biri, inkar 
edenlere kaçacak olursa, siz de (on
lara karşı savaşıp] galip gelecek olur
sanız, bu taktirde, eşleri gitmiş olan
lara, (ganimetten] harcadıkları kadar 
verin! İnandığınız Allah'ın bilincinde 
olun!
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12 . Ey Peygamber! İnanan kadınlar, 
Allah’a  hiçbir şeyi ortak koşmamak, 
hırsızlık yapmamak, zina etmemek, 
çocuklarını öldürmemek, elleriyle 
ayaklan arasm da bir iftira uydurup 
getirmemek, uygun olanı yapma ko
nusunda sana karşı gelmemek ko
şuluyla sana biat etmek üzere gel
diklerinde, onların biatlannı kabul 
et ve onlar için Allah’tan  bağışlanma 
dile; çünkü Allah, çok bağışlayan, 
çok müşfik olandır.

13. Ey inananlar! Allah’ın kendileri
ne gazap ettiği bir halkı dost edinme
yin; zira onlar, inkar edenlerin, ka- 
birdekilerden um ut kestikleri gibi, 
ahiretten um utlarını kesmişlerdir.

61. SAF SÛRESİ

Saf Sûresi, Cûz
28. Sûre 61
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yacağmız şeyleri söylemeniz, Allah katında 
çok çirkin bir davranış olarak kabul edilir ve 
nefretle karşılanır.

(Medine’de  in m iştir ve 
14 ay e tten  o lu şm aktad ır.]

Çok Seven, Çok M üşfik O lan  A llah 'ın  
Adıyla,

4. Allah, kendi yolunda, duvarları birbirleri
ne kenetlenmiş bir bina gibi, saf bağlayarak 
savaşanları sever.

ı. Göklerde olanlar da yerde olanlar 
da Allah’ı teşbih etmektedirler. O, 
gerçekten de çok güçlü, çok bilge 
olandır.

2-3. Ey inananlar! Yapmayacağınız 
şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapma-

5. Hani bir zam anlar M usa halkına; “Ey hal
kım! Siz, benim, Allah’ın size gönderdiği elçi
si olduğumu bildiğiniz halde niçin beni inci
tiyorsunuz ki...?" demişti. Onlar, doğru yol
dan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı: 
çünkü Allah, yoldan çıkmış bir halkı doğru 
yola ulaştırmaz.
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Hani Meryem oğlu İsa  [halkına]: “Ey

m eşeler de Allah n u ru n u  tam am la
yacaktır.

9. Allah’a  ortak  koşan lar istem ese
ler de dinini b ü tü n  dinlere ü s tü n  kıl
m ak  üzere elçisini doğru yol rehberi 
ve gerçek dinle gönderen O’dur!

10. Ey inananlar! Sizi çok acı veren 
bir azaptan  k u rtaracak  olan bir tica 
reti size göstereyim mi?

11-12. Allah’a  ve elçisine inan ır, 
m allarınızla ve canlarınızla Allah yo 
lunda cihat edersiniz. Eğer bilirse
niz, b u  sizin için d ah a  hayırlıdır. [İş
te eğer böyle davranacak olursanız], 
o taktirde O, sizin günahlarınızı b a 
ğışlar, sizi altlarından ırm aklar ak an  
cennetlere, adn  cennetlerindeki g ü 
zel konutlara  koyar. İşte bu, çok b ü 
y ük  b ir başarı ve m utlu luk tur.

13. [O size], seveceğiniz b a şk a  b ir 
şey daha [bahşedecektir]: [Bu d ü n 
yada] Allah’tan  yardım  ve çok yakın 
b ir fetih. O halde inanan ları m üjde-

iloğullan! Ben, ku şk u su z , Allah'ın, benden  ön- le!
ce gelmiş olan Tevrat’ı ta sd ik  etm ek ve benden 14 Ey inananlar! M u ^ n  yardımcı- 
sonra gelecek olan A hm ed ad ında  peygamberi la n  olun Nitekim Meryem oğlu tsa  
müjdelemek üzere, size gönderilmiş olan elçi- da havarilere; "Allah'a [giden yolda] 
siyim." demişti. Ancak, [Isa ya d a  M uham- benim  yardım cılarım  kimdir?" diye 
med], kendilerine apaçık  deliller getirdiğinde, so rm u ştu . Havariler de [ona]: “Biz, 
onlar: “Bu apaçık b ir b ü y ü d ü r.” demişlerdi. A llah.m  yardım cılarıy ız.” d iyerek

7. İslam’a  çağrıldığı ha lde, Allah hak k ın d a  karşılık  vermişlerdi. İsrailoğullann-
yalan uydurandan  d a h a  zalim  kim  olabilir d an  bir grup [İsa’m n  mesajına] inan- 
ki...? Allah, zalim b ir  h a lk ı as la  doğru yola m ış, b ir grup da  inkar etm işti. So- 
ulaştırmazt n u n d a  Biz, inananları, düşm an lan -

8. Onlar, ağızlarıyla A llah'ın n u ru n u  sön- n a  karşı desteklem iştik. Böylece on- 
dürmek istem ektedirler. İn k ar edenler, iste- 1ar, [onlara karşı! ü s tü n  gelmişlerdi.
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62. CUMA SÛRESİ 
[Medine'de inmiştir ve 

11 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla.

ı. Göklerde olanlar da yerde olanlar 
da mutlak egemen, çok kutlu, çok 
güçlü, çok bilge olan Allah’ı teşbih 
etmektedirler.

2-3. Ümmilere [kendilerine vahiy 
gelmemiş olanlara], içlerinden, ken
dilerine ayetlerini okuyan, onlan 
arındıran, onlara kitabı ve bilgeliği 
öğreten bir elçi gönderen O’dur. Oy
sa onlar, önceleri apaçık bir sapıklık 
içinde bulunuyorlardı. [Allah, elçisi
ni], içlerinden henüz kendilerine ka
tılmamış olan başkalarına da [gön
dermiştir]. O, gerçekten de çok güç
lü, çok bilge olandır.

4. İşte bu. Allah'ın dilediğine verdiği 
lütfiıdur. Allah, gerçekten de çok bü
yük lütuf sahibidir.

5. Tevrat’ı [uygulamakla] yükümlü 
oldukları halde, yükümlülüklerini 
yerine getirmeyenlerin durum u, cilt
lerce kitap taşıyan merkebin duru
m una benzer. Allah’ın ayetlerini ya
lanlamış olan bir halkın durum u ne 
kötü bir durumdur! Çünkü Allah, 
zalim bir halkı doğru yola ulaştır-

C uına » ııresl, Cüz 0a
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6. De ki: “Ey Yahudiler! Eğer siz. diğer in
sanların dışında sadece kendinizin Allah ın 
dostlan olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu 
iddianızda da samimi iseniz, o halde ölümü 
dileyin bakalım!"

7. Ancak onlar, daha önce yaptıklanndan 
dolayı, ölümü asla dileyemezler. Allah, ger
çekten de zalimleri çok iyi bilendir.

8. De ki: “Sizin, kendisinden kaçtığınız 
ölüm, sizi mutlaka bulacaktır. Sonunda gayb 
alemini de görünen alemi de bilen Allaha 
döndürüleceksiniz. O, size yaptıklarınızı ha
ber verecektir.”maz.
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9. Ey inananlar! Cuma günü namaza çağrıl
dığınızda, alış verişi derhal bırakarak Allah'ı 
anmaya koşun! Eğer bilirseniz, bu sizin için 
daha hayırlıdır.

10. Namaz kılındığında da yeryüzüne dağılın 
ve Allah’ın lütfundan dileyin. Kurtuluşa er
meniz için de Allah’ı çokça anın!

ıı. Onlar, bir ticaret ve bir eğlence gördük
lerinde, seni ayakta bırakarak hemen oraya 
doğru koşuşurlar. De ki: “Allah'ın yanında 
bulunan, eğlenceden de ticaretten de daha 
hayırlıdır. Allah, gerçekten de nzık verenler 
İçinde en iyi nzık verendir!"

63. MUNAFİKÛN SÛRESİ 
[Medine'de inmiştir ve 

11 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven. Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla.

l. [Ey Muhammedi] İki yüzlüler sa
na geldiklerinde: “Biz, elbetteki se
nin Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık 
ediyoruz.* demektedirler. Allah da 
senin, kendi elçisi olduğunu elbette
ki bilmektedir. Allah, iki yüzlülerin, 
yalancı olduklarına da tanıklık et
mektedir.

2-3. Onlar, yeminlerini kalkan edin
mişlerdir. Onlar, böylece. [insanları] 
Allah’ın yolundan uzaklaştırmakta
dırlar. Onların yapmakta oldukları, 
gerçekten de ne kadar kötüdür! Bu
nun nedeni, onların önce inanmala
rı, sonra da inkar etmeleridir. Bu 
yüzden kalpleri mühürlenmiş bu
lunmaktadır: öyle ki, onlar, artık, 
[neyin doğru neyin yanlış olduğunu] 
anlayamazlar.

4. Onları gördüğünde, dış görünüş
leri hoşuna gider. Konuşacak olur
larsa, sözlerini dinlersin. Onlar, san
ki kendilerine elbise giydirilmiş kü
tükler gibidirler. Her gürültünün 
kendilerine karşı olduğunu sanırlar. 
Onlar, düşmandırlar. O halde onlar
dan sakın! Allah onların canlarım al
sın! Nasıl da [gerçekten] uzaklaşıyor
lar!
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5-6. Onlara: “Gelin, Allah’ın elçisi si
zin için bağışlanma dilesin!” denildi
ğinde, onlar, başlarını çevirirler. 
Sen, onların, büyüklük taslayarak 
uzaklaştıklarını görürsün. Sen onlar 
için bağışlanma dilesen de dileme
sen de fark etmez; çünkü Allah, on
ları asla bağışlamayacaktır: Allah, 
yoldan çıkmış halkı asla doğru yola 
ulaştırmaz.

7. Onlar [hemşehrilerine]: “Allah’ın 
elçisinin yanında bulunanlara hiçbir 
şey vermeyin ki, dağılıp gitsinler.” di
yenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hâ
zineleri Allah’ındır. Ancak iki yüzlü
ler, [bu gerçeği] idrak edememekte
dirler.

8. Onlar: “Andolsun ki, kente dön
düğümüzde, şan, şeref ve güç sahibi 
olanlar, aşağı olanları oradan mutla
ka çıkaracaklardır!” demektedirler. 
Oysa şan, şeref ve güç, Allah’a, elçi
sine ve inananlara aittir. Ancak iki 
yüzlüler, [bu gerçeği] anlayamamak
tadırlar.

Munaflkûn Sûresi, C f ı y  ou____________ ' Sûre f,:ı

9. Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklannız 
sizi Allah’ı anm aktan alıkoymasın! O halde 
kimler böyle davranacak olur[larsa, bilsinler 
ki], onlar, hüsrana uğrayacak olanlardır!

ıo. Bu yüzden içinizden herhangi birine 
ölüm gelmeden ve: “Rabbim! Keşke ömrümü 
belli bir süreye kadar daha uzatsaydın da sa
daka verseydim ve iyi kimseler arasında ol
saydım!” demeden önce size verdiğimiz nzık- 
tan  [başkaları için de] harcayın!

ll. Allah, eceli geldiğinde, asla hiç kimse[nin 
ölümünü] ertelemez. Allah, gerçekten de yap
tıklarınızdan çok iyi haberdar olandır.
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4. O, göklerde olanı da yerde olanı 
da bilir; O, gizlediklerinizi de açığa 
vurduklarınızı da bilir. Allah, gerçek
ten de kalplerde olanı çok iyi bilendir.

5-6. Size, daha önce inkar etmiş 
olanların haberi ulaşmadı mı? [On
lar inkar ettikleri için] [daha dünya
da İken] yaptıklarının cezasını ta t
mışlardı. [Ahirette ise| onlar için çok 
acı veren bir azap olacaktır; çünkü, 
elçileri kendilerine apaçık kanıtlan 
getirdiklerinde, onlar: “Bir insan mı 
bizi doğru yola ulaştıracaktır?” diye
rek inkar etmişler ve böylece [gerçek
ten) yüz çevirmişlerdi. Ancak Al
lahın [hiç bir şekilde onlara) gerek
sinmesi yoktu; çünkü Allah, kendi 
kendine yeten, çok övülendir.

7. İnkar edenler, asla diriltilmeye- 
ceklerini iddia etmektedirler. De ki: 
“Hayır! Rabbime andolsun ki, siz, 
mutlaka diriltileceksiniz; sonra da si
ze mutlaka yaptıklannız haber verile
cektir!" Bu, Allah için, çok kolaydır.

64. TAĞÂBUN SÛRESİ 
[Medine’de inmiştir ve 

18 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın Adıyla.

1. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah’ı 
teşbih etmektedirler. Hükümranlık ve övgü 
O'nundur; çünkü O, her şeye gücü yetendir.

2. Sizi yaratan O’dur: İçinizden [O’nu] inkar 
edenler ve [O'na] inananlar bulunmaktadır. 
Allah, yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir.

3.0 , gökleri ve yeri gerçek [bir plana uygun 
olarak) yaratmış ve sizi şekillendirmiş ve [şe
killendirirken del şekillerinizi güzel yapmış
tır. Sonunda dönüş O na olacaktır.

8. O halde siz, Allah'a, elçisine ve 
indirdiğimiz nura inanın! Allah, ger
çekten de yapmakta olduklarınızdan 
çok iyi haberdar olandır.

9. O nun sizi, toplanma günü için 
bir araya getireceği gün, zarar etme 
ve kazanma günü olacaktır. Her kim 
Allah'a inanacak, iyi iş yapacak olur
sa, Allah, onun kötülüklerini örter ve 
onu, [onun gibi olanları] içlerinde 
sürekli olarak kalacakları, altların
dan ırmaklar akan cennetlere sokar. 
İşte bu, çok büyük bir başarı ve 
mutluluktur!
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10. İnkar edenlere ve ayetlerimizi 
yalanlayanlara gelince; onlar, cehen
nemliklerdir ve orada sürekli olarak 
kalacaklardır. Vanlacak ne kötü yer
dir orası!

ıı. Allah’ın izni olmadıkça insanın 
başma hiçbir olay gelmez. Her kim 
Allah’a inanacak olursa. Allah onun 
kalbini doğru yola ulaştırır. Allah, 
gerçekten de her şeyi çok iyi bilendir.

12. Allah’a boyun eğin ve elçiye bo
yun eğin! Eğer yüz çevirecek olursa
nız [bilin ki], elçimize düşen apaçık 
bir duyurmadır.

13. Allah, kendinden başka hiçbir 
tann bulunmayandır. O halde ina
nanlar yalnız Allah’a güvensinler!

14. Ey inananlar! Eşlerinizden ve 
çocuklarınızdan size düşman olanlar 
da vardır; onlardan sakının. Bunun
la birlikte yine de onları affedecek, 
kusurlarını görmezden gelecek ve 
böylece onlan bağışlayacak olursa
nız, [bilin ki), Allah, çok bağışlayan, 
çok müşfik olandır.

15. Mallarınız ve çocuklarınız, kuş
kusuz. [sizin için] sınanma vesilesi
dir. Allah katında ise çok büyük bir 
ödül vardır.
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16. O halde gücünüz yettiğince. Allah ın bi
lincinde olun, [O nu] dinleyin, [O’na] boyıııı 
eğin ve kendi iyiliğiniz için [başkalannal har 
cayın! Kimler nefislerinin açgözlülüğünden 
korunacak olurlarsa [bilsinler ki), onlar, kur 
tuluşa erecek olanlardır!

17. Eğer siz. Allah’a güzel bir borç verecek 
olursanız. O, onu sizin için kat kat arttırır ve 
sizi bağışlar. Allah, şükrün karşılığını veren, 
çok yumuşak davranandır.

18. O, gayb [alem ini del görülen [alemi de] 
çok iyi bilendir; ç ü n k ü  O. çok güçlü, çok bil
ge olandır.
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65. TALÂK SÛRESİ

2-3. İddet sürelerini doldurdukların
da; onlan güzelce tutun ya da onlar
dan güzelce aynim! İçinizden iki adil 
kişiyi de [verdiğiniz karara] tanık tu 
tun! [Ey tanıklar!] Siz de tanıklığı Al
lah için yerine getirin! İşte bu, Al
lah’a ve ahiret gününe inanan kim
seye verilen öğüttür. Her kim Al
lah’ın bilincinde olacak olursa, Allah 
ona bir çıkış yolu açar ve onu um
madığı yerden nzıklandınr. Her kim 
Allah’a güvenecek olursa, [bilsin ki], 
O, ona yeterlidir. Allah, kuşkusuz 
sözünü yerine getirendir. O, her şeye 
bir ölçü koymuştur.

[Medine’de inmiştir ve 
12 ayetten oluşmaktadır.]

Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

l. Ey Peygamber! Kadınlan boşamak istedi
ğinizde, onlan, iddetlerini [gözeterek] boşayın 
ve iddeti [dikkatlice] sayınl Rabbiniz olan Al
lah'ın bilincinde olun. Apaçık hayasızlık yap
madıkça, onlan evlerinden çıkarmayın; ken
dileri de çıkmasınlar! İşte bunlar, Allah’ın sı
nırlandır. Her kim Allah'ın sınırlarını aşacak 
olursa [bilsin ki], o, kendine zulmetmiştir. 
Sen bilemezsin; belki de Allah bundan sonra 
yeni bir durum ortaya çıkaracaktır.

4. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş 
olanlar üe henüz adet görmeyenlere 
gelince; onların bekleme süreleri ko
nusunda herhangi bir kuşkunuz var 
ise [bilin ki), onların bekleme sürele
ri üç aydır. Hamile olanların süreleri 
ise doğurmalarına kadardır. O halde 
her kim Allah'ın bilincinde olacak 
olursa, O, ona işinde kolaylık sağlar.

5. İşte bu, Allah'ın size indirdiği 
buyruğudur. Her kim Allah'ın bilin
cinde olursa, onun kötülüklerini ör
ter ve onun ödülünü büyütür.
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6. Onlan, (iddetleri süresince], gü
cünüz ölçüsünde, oturduğunuz yer
de oturtun. Hayatlarını çekilmez ha
le getirmek için onlara zarar vermeye 
kalkışmayın! Eğer hamile iseler, do
ğumlarım yapıncaya kadar onlara 
nafakalarım verin! Sizin için [çocuk
ları] emzirecek olurlarsa, karşılıkla
rım da verin! [Çocuğun geleceği ile il
gili alınacak] en iyi karar konusunda 
birbirinize danışın! Eğer her ikiniz de 
[çocuğun anne tarafından emzirilme
sinin] güç olacağını [düşünecek] 
olursanız, bu taktirde çocuğu baba 
adma bir başka kadın emzirir.

7. Varlıklı olan, nafakayı varlığına 
göre versin! Rızkı dar olan da Al
lah'ın kendisine verdiğinden versin! 
Allah, bir kimseyi ancak kendisine 
verdiği oranda yükümlü kılar. Allah, 
bir güçlüğün ardından bir kolaylık 
yaratacaktır.

8-10. Rablerinin ve elçilerinin buy
ruklarına küstahça karşı çıkmış 
olan nice kentler vardı. Bu yüzden 
Biz, onlan çok zorlu bir hesaba çek
miş ve onlan görülmedik bir azaba 
uğratmıştık. Böylece onlar, yaptıkla- 
nnın karşılığını tatmışlardı. [Bu 
dünyada] yaptıklarının sonu hüsran 
olmuştu. Allah, onlara [ahirette ise] 
çok şiddetli bir azap hazırlamıştır. 
Ey Allah’a inanan akıl sahipleri! O 
halde Allah'm bilincinde olun. Allah, 
size bir zikir indirmiştir. O, inanan-
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lan ve iyi işler yapanlan karanlıklardan ay
dınlığa çıkarmak için size ayetlerini okuyan 
bir elçi [göndermiştir].

11. O halde her kim, Allah’a inanacak ve iyi 
iş yapacak olursa, Allah onu, içinde sürekli 
kalacağı, altından ırmaklar akan cennetlere 
sokar. Böylece Allah, ona gerçekten çok güzel 
bir nzık vermiş olacaktır!

12. Allah, yedi göğü ve yerden de bir o kada
rım yaratandır. Allah'ın buyruğu, O nun her 
şeye gücü yettiğim ve ilmi ile her şeyi kuşat
tığım bilmeniz için, bunlar arasında iner du
rur.
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66. TAHRÎM SÜRESİ 
[Medine’de inmiştir ve 

12 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

i. Ey Peygamber! Sen, eşlerini hoşnut kıl
mak istediğin için, Allah'ın sana helal kıldığı
nı niçin kendine yasaklıyorsun ve böylece 
kendini ondan mahrum bırakıyorsun? Allah, 
gerçekten de çok bağışlayan, çok müşfik 
olandır.

3. Hani Peygamber, eşlerinden biri
ne gizli bir söz söylemişti. Eşi o sözü 
[başkasına] haber verdiğinde ve Al
lah  da durum u peygambere bildirdi
ğinde, o da  bir kısmını açıklamış, bir 
kısm ını da [açıklamaktan] vazgeç
mişti. Peygamber, b u n u  ona [sim  
açıklayan eşine) haber verdiğinde, o 
da  [ona]: “Bunu sana  kim haber ver
di?" diye sorm uştu. O da: “Bunu b a
na, çok iyi bilen, her şeyden çok iyi 
haberdar olan [Allah] haber verdi.” 
diyerek karşılık vermişti.

4. [Ey Peygamber! De ki]: Siz ikiniz 
Allah’a tövbe edecek olursanız [çok iyi 
olur]; çünkü ikinizin de kalbi (haktan] 
sapmıştır. Eğer siz ikiniz peygambere 
karşı birbirinize arka çıkacak olursa
nız, [şunu çok iyi bilin ki], Allah, 
onun dostudur ve bundan sonra da 
Cibril, inananlardan iyi olanlar ve 
melekler de ona arka çıkarlar.

5. [Ey peygamber eşleri!] Eğer o, si
zi boşayacak olursa, Rabbi ona, sizin 
yerinize, sizden daha iyi olan, kendi
ni Allah'a teslim eden, inanan, gö
nülden itaat eden, tövbe eden, ibadet 
eden, oruç tu tan  dul ve bakire eşler 
verebilir.

6. Ey inananlar! Kendinizi ve aileni
zi, yakıtı insanlar ve taşlar olacak 
olan ateşten koruyun! O ateşin b a 
şında, Allah'ın kendilerine buyurdu
ğuna karşı çıkmayan ve kendilerine 
buyrulanı yapan çok katı ve sert m e
lekler bulunacaktır.

2. Allah, (kefaret karşılığında] yeminlerinizi 7 Ey inkar edenler! Siz, bugün hiç- 
bozmayı size meşru kılmıştır. O, sizin Dostu- bir mazeret ileri sürmeyin; çünkü 
nuzdur. O, gerçekten de çok iyi bilen, çok ancak yaptıklarınızın karşılığım 
bilge olandır. görmektesiniz.



8. Ey inananlar! Allah’a içtenlikle 
tövbe edin. Olur ki, Rabbiniz, kötü
lüklerinizi örter, Allah’ın, peygambe
ri ve onunla birlikte olan inananları 
utandırmayacağı günde sizi altların
dan ırmaklar akan cennetlere sokar. 
(O gün inananların] nurları önlerin
den ve sağlarından hızla aydınlatıp 
giderken, onlar: “Rabbimiz! Nuru
muzu bizim için tamamla ve bizi ba
ğışla; çünkü Sen her şeye gücü ye
tensin!” diye dua ederler.

9. Ey peygamber! İnkar edenlere ve 
iki yüzlülere karşı cihat et ve onlara 
karşı sert davran! Onların varacak
ları yer cehennemdir. Ne kötü varıla
cak yerdir orası!

10. Allah, inkar edenlere, Nuh’un 
karısı ile Lut’un karısını örnek ola
rak sunmaktadır. Onlar, kullarımız
dan iki iyi kişinin nikahlan altında 
bulunuyorlardı. Ancak onlar, eşleri
ne ihanet etmişlerdi. Ancak [hesap 
günü] onlara: “Haydi ateşe girenlerle 
birlikte siz de girin!” denileceği za
man, kocalarının (azabı kendilerin
den uzaklaştırmak için] kendilerine 
hiçbir yaran olmayacaktır.

11. Allah, inananlara ise, Firavunun karısı
nı örnek olarak sunmaktadır. Hani [Fira
vunun kansı]: “Rabbim! Bana, katında, cen
nette bir ev yap; beni, Firavun’dan ve onun 
yaptıklarından koru ve beni zalim halktan 
kurtar!” diye [Allah’a dua etmişti],

12. Allah, iffetini korumuş olan İmran kızı 
Meryem’i de [örnek olarak sunmaktadır]. Biz. 
[bu iffetinden dolayı] onun içine Ruhumuz
dan üflemiştik. O da Rabbinin sözlerini ve ki
taplarım tasdik etmiş ve gönülden itaat eden
lerden olmuştu.
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67. MÜLK SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

30 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

1-2. Hükümranlık elinde bulunan, kutlu ol
sun; çünkü O, her şeye gücü yetendir. O, si
zi sınamak ve böylece hanginizin daha iyi iş 
yaptığım [göstermek] için ölümü ve hayatı ya
ratandır. O, gerçekten de çok güçlü, çok ba
ğışlayıcı olandır.

3. Yedi kat göğü, birbiriyle uyum içinde ya
ratan O’dur. Bu yüzden sen, Çok Seven'in 
yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremez
sin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak görebili
yor musun?

4. Sonra tekrar tekrar yine bak; so
nunda göz [aradığı çatlağı bulama
dan] güçsüz ve bitkin bir halde sana 
geri dönecektir.

5. Andolsun ki. Biz, en yakın göğü 
kandillerle süsledik, onlan şeytanla
ra atılan taşlar yaptık ve onlara alev
li ateş azabını hazırladık.

6. Rablerini inkar edenler için ce
hennem azabı olacaktır. Varılacak 
ne kötü yerdir orası!

7-8. Onlar, oraya atılacakları za
man, onun kaynar iken çıkardığı 
korkunç uğultuyu işiteceklerdir. Ne
redeyse cehennem öfkesinden çatla
yacaktır! Oraya her ne zaman bir 
topluluk atılacak olsa, oranın bekçi
leri onlara: “Size bir uyarıcı gelme
miş miydi?” diye soracaktır.

9-10. Onlar da: “Evet bize bir uyarı
cı gelmişti; ama biz onu yalanlamış 
ve: ‘Allah hiç bir şey indirmemiştir. 
Siz ise ancak çok büyük bir sapıklık 
içinde bulunuyorsunuz’ demiştik.” 
diye karşılık verecekler ve sözlerine 
şunları ilave edecekler: “Eğer biz 
[uyanlara] kulak verseydik ya da [hiç 
değilse] aklımızı kullansaydık, şu 
alevli ateşe girenler arasında olmaz
dık!"

11. Onlar, günahlarını böyle itiraf 
edeceklerdir. [Ama bu itiraflan onla
ra hiçbir yarar sağlayamayacaktır], 
O halde alevli ateştekiler [Allah'ın 
sevgisinden] uzak olsunlar!

12. Görmedikleri halde Rablerinden 
korkanlara gelince; onlar için, bir 
bağışlanma ve çok büyük bir ödül 
olacaktır.

561
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ıs. Sözünüzü ister gizleyin, ister 
açığa vurun, (fark etmez]; çünkü O, 
kalplerde olanı çok iyi bilendir.

14. Yaratan hiç bilmez mi? O, ince
liklere çok iyi nüfuz eden, her şeyden 
çok iyi haberdar olandır.

15. Yeryüzünü ayaklarınızın altına 
seren O’dur; o halde onun üzerinde 
dolaşın ve O’nun size verdiği nzıktan 
yeyin! İSonunda] dönüş O’na olacak
tır.

16. Gökte olanın sizi yerin dibine ge
çirmeyeceğinden emin misiniz? Bir de 
bakarsın ki, yer, sarsıldıkça sarsılır!

17. Yoksa gökte olanın, üzerinize 
taş yağdıran bir kasırga gönderme
yeceğinden emin misiniz? O zaman 
uyarımın nasıl olduğunu yakında 
anlayacaksınız!

18. Andolsun ki, onlardan öncekiler 
de yalanlamışlardı. Ama onlar, Beni 
inkar etmenin nasıl olduğunu [gör
müşlerdi],

19. Üzerlerinde kanat çırparak uçan 
kuşlan görmüyorlar mı? Onları [öyle 
havada] tutan ancak çok sevendir. O, 
gerçekten de her şeyi çok iyi görendir.

20. Ya da Çok Seven dışında123 size 
yardım edecek olan ordunuz hangi
sidir? İnkar edenler, gerçekten de bir 
aklanma içinde bulunmaktadırlar!

2t. Ya da Allah rızkınızı kesiverecek 
olsa, size nzık verecek olan kimdir? 
Hayır onlar, [gerçeğe karşı] azgınlık 
ve nefret içinde direnmektedirler.

22. Yüzüstü sürünerek yürüyen mi 
yoksa doğru yolda dimdik yürüyen 
mi varacağı yere daha kolay ve ça
buk ulaşır?
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23. De ki. Sizi yaratan, size kulaklar, gözler 
ve kalpler veren O’dur. Buna rağmen siz ne 
kadar da az şükrediyorsunuz!”

24. De ki: “Sizi yeryüzünde çoğaltan O'dur. 
[Sonunda] O’nun huzurunda toplanacaksı
nız!”

25. Onlar: “Eğer söylediğiniz doğru ise, bu 
tehdit ne zaman gerçekleşecektir?" diye sor
maktadırlar.

26. De ki: “O bilgi ancak Allah’ın katindadır. 
Ben ise sadece apaçık bir uyancıyım.”

ı-*3 Aveti mı vekilde anlayanlar da v ard ır *Çok Seven e  karşı size yardım edecek olan ordunıtz hangisidirT
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30. De ki: "Söyleyin bakalım ; eğer 
suyunuz yerin dibine çekiliverse, si
ze kim bir kaynak suyu getirebilir 
ki...?”

68 . KALEM SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

52 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1-6. Nün. Kaleme ve [onunla) yaz
dıklarına andolsun ki, sen, Rabbinin 
nimeti sayesinde [asla] bir deli değil
sin! Sen, kuşkusuz, çok yüce b ir a h 
lak üzeresin. Hanginizin deli olduğu
nu  yakında sen de göreceksin onlar 
da görecekler!
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27. Sonunda inkar edenler, azabı yakından 
görecekleri zaman, yüzleri kararacaktır. On
lara: İ ş te  bu, sizin isteyip durduğunuz şey
dir!" denilecektir.

2» De ki: “Söyleyin bakalım; [bir an  düşüne- 
hm İdi. Allah beni ve benimle birlikte olanla- 
n  yok etmiş ya da bizi sevgisine sokm uş ol
sun! Ama inkar edenleri, çok acı veren azap
tan kim kurtaracaktır?”

2». De ki: İ ş te  O, bizim inandığımız ve ken
disine güvendiğimiz Çok Seven dir! Yakında 
kimin apaçık b ir sapıklık içinde olduğunu 
anlayacaksınız.”

7. Senin Rabbin, elbetteki, kendi 
yolundan sapan lan  da doğru yol 
üzerinde bulunanları da en iyi bilen
dir.

8-9. O halde sen sakın [gerçeği] ya
lanlayanlara boyun eğme; onlar, s a 
na yum uşak davranm aları için, se
nin de onlara yum uşak davranm anı 
isterler.

lo-i3.Sen, andiçip du ran  aşağılık 
kimseye, k u su r  arayıp k ınayana, 
durm adan söz taşıyana, sürekli ola
rak  iyiliği engelleyene, saldırgan gü
nahkara, acımasız zorbaya ve b un la
ra ilave olarak da insanlara hiçbir 
yaran  dokunm ayana sakın boyun 
eğme!

14-16. O, mal ve b ir çok çocuk sah i
bi olduğu içindir ki, ayetlerimiz ken
dine okunduğunda: “Eskilerin ma-
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sa llan ...” der! Biz. yakında onun 
b u rn u n a  dam ga vuracağız!

17-18. Biz, bahçe sahiplerini sınadı
ğımız gibi onlan  da  sınayacağız. Ha
ni onlar, “İnşallah” demeden, sabah 
vakti meyvelerini toplayacaklarına 
dair andiçmişlerdi.

19-20. O nlar d ah a  uykuda iken, 
Rabbinden gelen b ir afet bahçeyi sa- 
nverm işti; öyle ki, bahçe kapkara 
kesilivermişti.

2 1-22. Onlar, sabahleyin birbirlerine: 
“Eğer ürünüm üzü toplayacak isek, er
kenden çıkalım.124" diye seslenmişlerdi.

23-25. Derken, onlar aralarında: “Sa
lon bugün  bir yoksul, bahçeye girip 
yanımıza sokulmasın!” diye fisıldaşa- 
rak  yürüm eye başlamışlardı. Onlar, 
ürünlerini toplayabileceklerini um a
rak  erkenden yola koyulmuşlardı.

26-27. Fakat bahçeyi [o halde] gör
düklerinde, onlar: “Biz m utlaka yo
lum uzu  şaşırm ış olmalıyız!” diye 
haykırm ışlardı. [Ancak yanlış yere 
gelmediklerini anlayınca da]: “Fakat 
hayır! Biz ürünüm üzden yoksun bı
rakılm ış bulunuyoruz!" demişlerdi.

28. İçlerinde en anlayışlı olanı [onla
ra]: “Ben size, ‘Rabbinizi teşbih etseni
ze!’ dememiş miydim?” diye sormuştu.
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29-32. Bunun üzerine onlar da: “Rab- 
bimizi teşbih ederiz. Biz gerçekten de 
zalim kimselermişiz!” diyerek karşılık 
vermişlerdi ve sonra da dönüp: “Ya
zıklar olsun bize! Meğer biz, azgın ki
şilermişiz! Belki Rabbimiz, bize onun 
yerine daha iyisini verir; çünkü biz 
artık Rabbimizi arzuluyoruz.” diyerek 
birbirlerini kınamaya başlamışlardı.

33. İşte azap böyledir! Ancak ahiret 
azabı daha büyüktür. Keşke bilebil- 
selerdi!

34. Allah bilincinde olanlar için Rab- 
leri katında naim cennetleri olacaktır.

35. Biz, kendini Bize teslim etmiş 
olanları, suçlularla bir mi tutacağız?

36-38. Size ne oluyor? Ne biçim karar veri
yorsunuz? Yoksa sizin, incelediğiniz ve içinde 
bulmayı dilediğiniz her şeyi bulduğunuz bir 
kitabınız mı vardır?

39. Yoksa siz, Bizden, karar vermenin size 
ait olduğuna ve dolayısı ile istediğiniz karan 
verebileceğinize dair kıyamete kadar sürecek 
olan kesin söz mü aldınız?

40-4l.Bu iddiayı içlerinden hangisinin savu
nacağını onlara sor. Yoksa onların ortaklan 
mı vardır? Eğer sözlerinde doğru iseler, hay
di ortaklanın getirsinler bakalım!

42-43. Baldırlann açılacağı ve [inkar edenle
rin] secdeye çağnlacaklan gün, onlar secde 
edemeyeceklerdir. [O gün onlar utançlann-

124 Bu ayette ve daha sonra gelen ayetlerde üslup özelliği nedeniyle "siz’li ifadeler “biz’li olarak çevrilmiştir.
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dan] gözlerini öne eğeceklerdir ve kendilerini 
zillet bürüyecektir. Onlar sağlıklarında da 
secdeye çağrılıyorlardı; [ancak onlar secde et
miyorlardı].

44-45. Sen, bu sözü yalanlayanla Beni baş 
başa bırak. Biz, onları, onlar nasıl olduğunu 
anlamadan yavaş yavaş alçaltacağız. Şimdi
lik onlara süre tanıyorum; ancak Benim on
larla ilgili planım çok sağlamdır.

46. Yoksa, sen kendilerinden bir karşılık is
tiyorsun da onlar da bu yüzden ağır bir borç 
altında mı eziliyorlar?

47. Yoksa gayb kendi yanlarında da onlar m ı 
[oradan diledikleri bilgileri] yazıyorlar?

48-50. Sen Rabbinin hükmünde se
bat et ve sakın balık sahibi gibi olmal 
Hani o, öfkeli bir halde [Rabbine] 
seslenmişti. Eğer Rabbinden ona bir 
nimet ulaşmamış olsaydı, o, kınan
mış olarak, ıssız bir yere atılırdı. An
cak Rabbin onu seçmiş ve onu iyi 
kimselerden kılmıştır.

51. İnkar edenler, zikri işittiklerinde 
neredeyse seni gözleriyle yıkıp devi
recekleri Onlar [senin için]: “O bir 
delidir!” demektedirler.

52. Oysa o [Kur’an], alemler için bir 
hatırlatma, bir öğütten başka bir şey 
değildir!

69. HAKKA SÛRESİ 
[Mekke’de inm iştir ve 

52 ayetten oluşm aktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik O lan Allah'ın 

Adıyla,

ı-3. Gerçekleşecek olan! Nedir o ger
çekleşecek olan? Sen gerçekleşecek 
olanın ne olduğunu nereden bilecek
sin ki...?

4. Semud ve Ad halkları, o ani fela
keti yalanlamışlardı.

5. Semud halkı korkunç bir sarsın
tı ile yok edilmişti.

6-8. Ad halkı ise, uğultulu, dondu
rucu ve şiddetli bir kasırga ile yok 
edilmişti. Allah onu, onlann üzerin
de kesintisiz olarak, yedi gece, sekiz 
gün devamlı olarak estirmişti: öyle 
ki, [eğer sen orda olsaydın], onlann, 
sanki köklerinden sökülmüş boş 
hurma ağaçlan gibi oracıkta yerlere 
serilmiş olduklarını görürdün. Şimdi 
sen, onlardan geriye kalan bir şey 
görüyor musun?
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9-ıo. Firavun da ondan öncekiler de 
yerle bir olmuş kasabaların halkları 
da günah işlemişlerdi. Onlar, Rable- 
rinin elçilerine karşı gelmişlerdi. Bu 
yüzden Allah da onları çok şiddetli 
bir biçimde yakalayıvermişti!

1 1-12. Biz, sular azgınlaşıp taştığın
da, kurtuluşunuzu sizin için ibret 
vesilesi kılmak ve belleyecek kulak
ların onu bellemesini sağlamak için, 
sizi gemide taşımıştık.

13-17. Sura bir üfürülüşle üfürüldü- 
ğünde, yer ve dağlar kaldırılıp da tek 
bir vuruşla birbirlerine çarptırılarak 
darmadağan olduğunda, işte o gün 
gerçekleşecek olan gerçekleşmiş ola
caktır! Gök parçalanacaktır; çünkü o 
gün zayıf düşecektir! Melekler onun 
etrafında duracaklar ve o gün Rabbi- 
nin arşını, onlardan başka sekiz me
lek taşıyacaktır!

18. O gün [hesap vermek üzere] 
Rabbinize arz olunacaksınız. Size ait 
hiçbir sır, gizli kalmayacaktır.

19-20. Amel defteri kendine sağın
dan verilene gelince; o: “Gelin, defte
rimi okuyun. Ben, zaten, hesabımla 
karşılaşacağımı biliyordum." diye
cektir.

2 1-24. O, artık, meyveleri kolayca 
toplanacak yüksek bir bahçede, hoş
nut edici bir yaşantı içinde olacaktır. 
[Ona ve onun durumunda olanlara]: 
“Geçmiş günlerde yaptıklarınıza kar
şılık, afiyetle yeyin ve için!” denile
cektir.
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25-29. Amel defteri kendisine sol taralından 
verilene de gelince; o: “Keşke bana defterim 
hiç verilmeseydi! Hesabımın da ne olduğunu 
hiç bilmeseydim! Keşke ölüm her şeyi bitir- 
seydi! Malım bana hiç bir yarar sağlamadı. 
Saltanatım da yok olup gitti." diye haykıra
caktır.

30-37. [Allah, o zaman, cehennem muhafızla
rına]: Tutun, bağlayan onu; sonra cehenne
me atın onu! Sonra da onu, uzunluğu yetmiş 
arşın olan zincire vurun; çünkü o. çok ulu 
olan Allah’a inanmıyordu; yoksulu doyurma
ya da önayak olmuyordu. Bu yüzden onun
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bugün, burada hiç b ir sıcak  dostu  olmaya
caktır. G ünahkarlardan b aşk a  hiç kim senin 
yemeyeceği kanlı irinden b aşk a  yiyeceği de 
olmayacaktır.” diye buyuracak tır.

38-43. Görebildiklerinize ve görem ediklerini
ze andiçerim ki, o, çok şerefli b ir elçinin sö
züdür. 0 , asla bir şa irin  sözü değildir. Ne k a
dar da az inanıyorsunuz! [Ol as la  bir kahin in  
sözü de değildir. Ne k a d a r da az düşünüyor
sunuz! [O], alemlerin Rabbi tarafından  b ir in 
dirilmedir.

44-47. Eğer o, Bize isn a t ederek birtakım  söz 
uydurmuş olsaydı, m u tlaka  onun  gücünü

alırdık ve sonra da onun şah dam a
rını keserdik. İçinizden hiç kimse de 
b u n a  engel olamazdı.

48. O, kuşkusuz, Allah bilincinde 
olanlar İçin, bir hatırlatm a, bir öğüt
tür.

49-52. Biz, içinizden onu yalanla
yanların olduğunu elbetteki biliyo
ruz. Ancak bu yalanlam a, inkar 
edenler için bir pişmanlık [kaynağı] 
olacaktır; çünkü o, m utlak gerçektir. 
O halde sen, çok ulu olan Rabbinin 
adını teşbih et!

70. MEÂRİC SÛRESİ 
(Mekke’de inmiştir ve 

44 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

ı-4. Biri, inkar edenlerin başına 
m utlaka gelecek olan azabın [gelme
sini] istedi. O azabm  gelmesini hiç 
kimse engelleyemez; çünkü o, kendi
sine bir çok yükselme yolu olan Al
lah ’tan  gelm ektedir: M elekler ve 
Ruh, O’na  uzunluğu elli bin yıl olan 
bir günde yükselirler.

5. O halde sen, en güzel bir biçimde 
güçlüklere göğüs ger!

6-7. Onlar, kuşkusuz o [azabın gele
ceği günü) çok uzak görmektedirler. 
Biz ise onu çok yakın görmekteyiz!

8-14. O gün, gök yüzü erimiş m a
den, dağlar da atılm ış yün gibi ola
cak, hiçbir sıcak dost, sıcak dostunu
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sorm ayacaktır. Birbirlerine gösterile
ceklerdir; [ancak onlar, her biri, ken
di kaygısına düştüğünden, birbirle- 
riyle ilgilenmeyeceklerdir]. Suçlu, 
[sırf] kendini o günün  azabından 
k u rta rm ak  için, oğullarını, eşini, 
kardeşini, kendisini barındıran tüm  
ailesini ve yeryüzünde bulunanların 
hepsini fidye olarak vermek isteye
cektir!

15-16. Fakat asla! O, derileri kavu
rup  soyan alevli bir ateştir.

17-18. O, [gerçeğe] arkasını döneni, 
[gerçekten] yüz çevireni, servet birik
tirip yığanı kendine çağıracaktır.

19. İnsan, kuşkusuz, kararsız ve 
huzu rsuz  b ir doğada yaratılmıştır.

20-2 1 . Kendisine bir kötülük dokun
du  m u sızlanır. Bir nimet de dokun
du  m u birden eli sıkılaşır.

22-35. Ancak nam az kılanlar böyle 
değildir; çünkü  onlar; namazlarına 
devam  edenler, mallarında, isteyen 
ve istem ekten çekinen için belli bir 
pay bulunanlar, ceza gününü tasdik 
edenler, Rablerinin azabından kor
kanlar -çünkü Rablerinin azabından 
em in olunam az- eşleri ve cariyeleri 
dışındakilere karşı iffetli davrananlar 
-çünkü  onlar, [eşleri ve cariyeleri ko
n u su n d a ) k ınanm azlar. B ununla 
birlikte kimler, bunların  ötesini a ra
yacak olurlarsa [bilsinler ki], onlar, 
haddi aşan  kimselerdir- emanetleri- 125

29. Sûre 7o
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ne ve sözlerine sadık olanlar, onlan yerine ge
tirenler. tanıklıklarını yapanlar ve namazlarını 
koruyanlardır. İşte onlar, cennetlerde onurlan
dırılacak olanlardırlIJS

36-37. [Ey Muhammedi] İnkar edenler, ne
den, sağdan soldan gruplar halinde sana 
doğru koşuyorlar?

38. Onlardan her biri, naîm cennetine soku
lacağını mı umuyor?

39. Hayır asla! Biz onlan bildikleri şeyden 
yarattık.

125 Ayetin b ü tü n lü ğ ü n ü  yakalayabilm ek İçin, öncelikle italik bölümlerin okunm ası gerekir.
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40-41. Doğuların ve batıların Rabbine andi- 
çerim kİ, Biz, onların yerine daha İyilerini ge
tirmeye elbetteki kadiriz. [Bu konuda] hiç 
kimse önümüze geçemezi

42-44. O halde sen, onları bırak da tehdit 
edildikleri güne kavuşuncaya dek dalsınlar 
ve oynasınlar! O gün onlar, bakışları öne eğil
miş, kendilerini zillet bürüm üş bir halde, ka
birlerinden sanki dikili taşlara doğru koşu- 
yorlarmış gibi hızla çıkacaklardır. İşte bu, 
onlann tehdit edile geldikleri gündürl

71. NUH SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

28 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

1. Biz, Nuh’u [kendisine]: “Sen, baş
larına çok acı veren bir azap gelme
den önce, halkım uyar!” diye halkına 
[elçi olarak] göndermiştik.

2-4. [Nuh halkına]: “Ey halkım! Ben, 
size, [gönderilmiş olan] apaçık bir 
uyanayım. O halde, Allah’a ibadet 
edin, O’nun bilincinde olun ve bana 
uyun ki, O, sizin günahlannızı ba
ğışlasın ve sizi belli bir süreye kadar 
ertelesin! Ancak Allah'ın belirlemiş 
olduğu süre geldiğinde, ertelenmez. 
Keşke bilseydiniz!” demişti.

5-20. [Bir müddet sonra Nuh yine 
Rabbine seslenerek): “Ey Rabbim! 
Ben, halkımı gece gündüz çağınp 
durdum; ancak çağnm, onlann kaçı
şını arttırmaktan başka bir işe yara
madı. Ben, onlan, Senin kendilerini 
bağışlaman için, her ne zaman çağır- 
dımsa, onlar, parmaklarını kulakla- 
nna tıkadılar, elbiselerine büründü
ler [inanmamakta] direndiler ve bü
yüklendikçe büyüklendiler! Sonra 
onlan açıktan açığa çağırdım. Daha 
sonra da onlarla hem açıktan açığa 
hem de gizli gizli konuştum. [Onlara] 
dedim ki, Rabbinizden bağışlanma 
dileyin ki, -çünkü O, çok bağışlayan
dır!- O, üzerinize gökten bol bol yağ
mur indirsin, mallannızı ve oğullan-
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nızı çoğaltsın, sizin için bahçeler ve 
ırm aklar var etsin! Sizi bir çok evre
den geçirerek yaratan Allah olduğu 
halde, size ne oluyor da Allah’a bü
yüklüğü bir türlü  yakıştıramıyorsu- 
nuz? Siz, Allah’ın yedi göğü nasıl bir- 
birleriyle uyum halinde yarattığını, 
orada nasıl ayı [yansıyan] bir ışık, 
güneşi ise [ışık kaynağı] bir kandil 
yaptığım görmüyor m usunuz? Allah 
sizi yerden bir bitki gibi bitirmiştir. 
Sonra O, sizi tekrar oraya döndüre
cek ve sizi oradan tekrar çıkaracak
tır. Allah, geniş yollarından geçebil
meniz için, yeryüzünü sizin için halı 
gibi yaymıştır.” demişti.

21-24. [Nuh sözlerine devam ederek]: 
“Ey Rabbim! Onlar, bana karşı geldi
ler, malı ve çocuğu, hüsranını arttır
m aktan başka hiçbir şeye yarama
yan kimseye uydular. [Beni etkisiz 
hale getirm ek için] çok korkunç 
planlar yaptılar. Onlar, [birbirlerine]: 
‘Sakın tanrılarımızı terk etmeyelim: 
Ne Vedd’i ne Süvâ’yı ne Yeğûs’u ne 
Ye’ûk 'u  ne de Nesr’i asla bırakmaya
lım!’ dediler.’ Böylece onlar, bir çok 
kimseyi doğru yoldan saptırdılar. 
Sen de bu zalimlerin sapıklıklarını 
daha da arttır!” demişti.

25. Onlar, günahları yüzünden su 
da boğulmuşlardı. Onlar, [ahirette] 
ateşe sokulacaklardır. Ancak orada

»Uaı

Nuh Sûresi. Cüz 29. Sure 7]

Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek 
yardımcılar bulamayacaklardır!

26-28. [Nuh Rabbine seslenerek]: “Ey Rab
bim! Yeryüzünde inkar edenlerden hiç kimse 
bırakma! Eğer Sen onlan bırakacak olursan, 
onlar, senin kullannı doğru yoldan sap tar
lar; çünkü [onların oluşturduğu topluluk], 
ancak ahlaksız ve inkarcı kimse üretir. Ey 
Rabbim! Sen, beni, anne ve babamı, evime 
inanan olarak girenleri, inanan erkekleri ve 
inanan kadınlan bağışla! Zalimlerin de ancak 
yok olmalannı arttır!

* Bu ayette üslûp özelliğinden dolayı “siz'll ifadeler “btz"li olarak çevrilmiştir.
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72. CİN SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

28 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

1-2. [Ey Muhammedi] De ki: “Bana, cinler
den bir grubun [Kur’an’ı] dinledikleri ve şöy
le dedikleri vahyolunmuştur: ‘Biz, doğru yola 
ulaştıran olağan üstü güzellikte bir Kur’an 
dinledik ve ona inandık. Bu yüzden biz, artık 
Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız.’
3-7. Rabbimizin şanı, gerçekten de çok yü

cedir. O, ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir!

Meğer akılsız olanımız, Allah hakkın
da gerçek dışı sözler söylüyormuş! 
Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah 
hakkında asla yalan söyleyemeye
ceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı
ları cinlerden bazılarına sığınırlardı, 
Fakat onlar, sadece onların şaşkın
lıklarını attırırlardı; öyle ki, onlar, si
zin de sandığınız gibi, Allah'ın [bir 
daha] hiç kimseyi [elçi olarakj gön
dermeyeceğini126 sanmışlardı.’

8-10. ‘Biz, göğü yokladık; onu, güçlü 
koruyucularla ve alev huzmeleriyle 
doldurulmuş bulduk. Oysa biz, [daha 
önceleri] göğün bazı yerlerinde [gayb 
haberlerini] dinlemek için otururduk. 
Ancak şimdi her kim dinlemeye kalkı
şacak olsa, karşısında kendini gözet
leyen bir alev huzmesi bulur. Biz, ger
çekten de [bu yeni uygulama ile] yer
yüzünde bulunanlara, kötülük mü is
tendi, yoksa Rableri onlara, doğru 
olanı mı diledi, hiç bilmiyoruz?’

11-12. ‘İçimizde iyi olanlar da daha 
alt düzeyde olanlar da vardır. Bu 
yüzden biz, ayrı ayn yollar tutmuş 
bulunuyoruz. Ancak şu gerçeği çok 
iyi anladık ki. Biz, yeryüzünde O’nun 
[iradesine] asla karşı çıkamayız ve 
kaçmakla da O’nun [iradesini] geçer
siz kılamayız!’

13. ‘Biz, doğruluk rehberi [Kur’an’ı] 
işittiğimizde ona, inandık. O halde 
her kim Rabbine inanacak olursa, o, 
artık hakkının kendisine eksik veril
mesinden ve haksızlığa uğramaktan 
korkmaz.’

126 Genelde çevirilerde "ba’ase” köküne “dirilmek" anlamı verilmektedir: “Onlar da sizin sandığınız gibi, Al
lah’ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı" Ancak, biz, Esed’e uyarak, köke asıl anlamını ver
meyi uygun gördük: çünkü bağlam, böyle bir anlama daha uygun düşmektedir.
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14-15. ‘İçimizde (kendini Allah’al tes
lim edenler de doğru yoldan sapan
lar da vardır. Kimler kendilerini Al
lah’a teslim edecek olurlarsa [bilsin
ler ki], onlar, doğru yolu arayanlar
dır. Bununla birlikte doğru yoldan 
sapanlara gelince, onlar, cehenneme 
odun olacaklardır!”

16-17. Eğer onlar doğru yolda gitse- 
lerdi, kendilerini sınamak üzere, on
lara bol su verirdik. Bu yüzden her 
kim Rabblni anmaktan yüz çevirecek 
olursa O, onu giderek artan çetin bir 
azaba uğratır.

18-19. Mescidler Allah’ındır. O halde 
Allah ile birlikte başka hiç kimseyi 
çağırmayın! Allah’ın kulu, O'nu ça
ğırmak üzere kalktığında, onlar ne
redeyse üzerine üşüşecekler!

20. De kİ: “Ben sadece Rabblml ça- 
ğınnm  ve O'na hiç kimseyi ortak 
koşmam.”

21. De ki: “Ben, size ne zarar verebi
lirim ne de yarar sağlayabilirim."

22-23. De kİ: “Beni Allah’a karşı hiç 
kimse koruyamaz ve ben O’dan baş
ka sığınacak kimse de bulamam. 
Ben ancak, Allah'tan geleni ve gön
derdiklerini duyurmakla (yükümlü
yüm]." Şu halde her kim Allah’a ve 
elçisine karşı gelecek olursa (bilsin 
kİ], onun için içinde sürekli olarak 
kalacağı cehennem ateşi olacaktır.
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24. |En sonunda inkar edenler] tehdit olun
dukları [azabı] gördükleri zaman, kimin yar
dımcısının daha güçsüz ve sayısının daha az 
olduğunu anlayacaklardır.

25. De ki: “Tehdit olunduğunuz azabın yakın 
olup olmadığını ya da Rabbimin onu uzun 
süreli kılıp kılmadığını ben bilemem.”

26-28. Gaybın alimi olan Allah, gaybını ken
disinden hoşnut kaldığı elçisinden başka hiç 
kimseye bildirmez. O, elçilerin, Rablerinin 
gönderdiklerini bildirip bildirmediklerini bil
mek için, onların önlerinden ve arkalarından 
gözcüler salar. Allah, onların yanlarında 
olanları [bilgisiyle] kuşatmış ve her şeyi birer 
birer saymıştır.
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73. MÜZZEMMİL SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

20 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

man], Rabbinin adını an ve bü tün  
benliğinle O’na yönel!

9. O, Doğunun ve Batının Rabbidir; 
O’ndan  başka tan n  yoktur. O halde 
sen, yalnız O’na güven!

10. Sen onların söylediklerine göğüs 
ger ve onlardan güzellikle uzaklaş!

n - 14. Sen, varlık sahibi olan o [se
ni] yalanlayanları Bana bırak ve on
lara biraz süre tanı; çünkü [onlar 
için] yanımızda bukağılar, yakıcı bir 
ateş, boğazı tırmalayan bir yiyecek 
ve çok acı veren bir azap olacaktır. O 
gün yer ve dağlar, şiddetle sarsılacak 
ve dağlar, savrulup kum yığınlarına 
dönecektir!

15-16. [Ey insanlar!] Biz, F iravuna 
bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de si
zin hakkınızda tanıklık edecek bir el
çi göndermiş bulunuyoruz. Ama Fi
ravun elçiye karşı gelmişti. Bu yüz
den Biz de onu çok ağır bir biçimde 
yakalayıvermiştik.

1-4. Ey örtüye bürünen! Kalk! Gecenin bira
zı dışında yansım  [ibadetle geçir]; ya yandan 
biraz eksilt ya da  onu b iraz arttır  ve Kur’an ’ı 
ağır ağır oku!

5-8. Biz, kuşkusuz san a  çok ağır b ir söz vah- 
yedeceğiz. Gece [ibadeti] d ah a  etkili ve oku
maya daha elverişlidir; çünkü  senin gündü
zün gün boyu süren  [meşguliyetlerin] vardır. 
Ancak [ister gece ister gündüz olsun, her za-

17-18. Eğer inkar edecek olursanız, 
çocuklan ihtiyarlatan o günün  aza
bından kendinizi nasıl koruyabilirsi
niz ki...? O günün şiddetinden gök 
bile parçalanacaktır ve böylece Al
lah’ın vaadi yerine gelmiş olacaktır!

19. Bu, bir hatırlatm a, bir öğüttür. 
O halde her kim dilerse, Rabbine 
ulaştıran bir yol tutar.
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20. [Ey M uhammedi] Rabbin, k u ş 
kusuz, sen in  ve seninle birlikte olan 
b ir topluluğun, gecenin üçte ikisine 
yakın, yansı ya da üçte biri k ad a r b ir 
sürede kalkıp [ibadet ettiğinizi] bil
m ektedir. Gece ve gündüzü  ölçüp 
düzenleyen Allah’tır. O, sizin, b u  va
kitleri hesaplayam ayacağınızı bildiği 
için, sizi affetm iştir. O halde  
Kur’an ’d an  kolayınıza geleni oku 
yun! Allah, içinizden, h as ta ların  b u 
lunacağım , b ir  kısm ınızın Allah’ın 
lü tfundan  nzık  aram ak üzere yeryü
zünde dolaşacağını ve diğer bir k ıs
mınızın ise Allah yolunda savaşaca
ğını bilm ektedir. O halde Kur’an ’dan  
kolayınıza geleni okuyun! Namazı kı
lın, zekaü verin ve Allah’a  güzel bir 
borç verin! Kendiniz için her ne iyilik 
yaparsanız yapın, onu Allah katında 
d ah a  ü s tü n  b ir iyilik ve daha  büyük 
b ir ödül o larak  bulacaksınız. Al
lah ’ta n  bağışlanm a dileyin; çünkü  
Allah, çok bağışlayan, çok müşfik 
olandır!

M üddesslr Sûresi, Cüz 29, Sûre 74
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74. MÜDDESSÎR SÛRESİ 7. Rabbin için güçlüklere göğüs ger!
[Mekke’de inmiştir ve 

56 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1-2 . Ey örtüye bürünen! Kalk ve 
uyar!

3. Rabbini yücelt!

4. Nefsini arındır!

8-10. S u ra üflendiğinde, bugün , inkar eden
ler için, kolay olmayacak, çok zor olacak bir 
gündür.

11-15. Sen Beni; yarattığım , kendisine pek 
çok m al ve yanı başında  du ran  oğullar verdi
ğim, kendine alabildiğine im kanlar sağladı
ğım o kimseyle b aş  b aşa  bırak! O hâlâ daha 
da arttırm am ı arzulam aktadır.

5. Kötü şeylerden uzak dur!

6. Yaptığın iyiliği çok görüp başa 
kakma!

16-17. Hayır asla! Ç ünkü o, ayeüerimize kar
şı inatçı bir tavır sergilemektedir. Ben de bu 
yüzden onu sarp  bir yokuşa sardıracağım.
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18-25. Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biç
ti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti! Yine kahro
lası, nasıl da ölçtü biçti! Sonra etrafına bak
tı. Sonra da surat astı ve kaşlarını çattı. Son
ra arkasını döndü ve büyüklük taslayarak: 
“Bu, öncekilerden nakledilen bir büyüden 
başka bir şey değildir! Bu, ancak bir beşer 
sözüdür!” dedi.

28-30. Bu yüzden Ben, onu sekara sokaca
ğım. Sen sekann ne olduğunu nereden bile
ceksin ki.,.? O, geride bir şey koymaz, bırak
maz. Derileri yakıp kavurur. Üzerinde on do
kuz vardır!

31. Biz, cehennem görevlilerini an
cak meleklerden yaptık. Onların sa
yışım da inkarcılar için sadece bir sı
nama (vesilesi] yaptık ki, böylelikle, 
kendilerine kitap verilenler, (Kur - 
an’ın ilahi bir kitap] olduğundan 
emin olsunlar, inananların inançları 
artsın, kendilerine kitap verilenler ile 
inananlar kuşkuya düşmesinler, 
kalplerinde hastalık bulunanlar ile 
inkar edenler de: “Allah bu örnek ile 
ne demek istedi?” desinler. İşte Al
lah, böylece dilediğini saptırır ve di
lediğini de doğru yola ulaştırır. Rab- 
binin ordularını O’ndan başkası bile
mez. Bu, insanlar için, ancak bir ha
tırlatma, bir öğüttür.

32-37. Hayır asla! Aya, çekilip gitti
ğinde geceye, ağardığında sabaha an- 
dolsun ki, [sekar], insan için, içiniz
den öne geçmek ya da geri kalmak is
teyen için, bir uyancı olarak, kuşku
suz, en büyük uyarıcılardan biridir.

38-47. [Hesap günü] her nefis kendi 
kazandıklarından dolayı sorumlu tu 
tulacaktır. Ancak [amel defterleri] 
sağ taraflarından verilenler, böyle ol
mayacaklardır! Onlar, cennetlerde 
olacaklar ve: “Sizi sekara ne sürükle
di?” diyerek suçluların durumlarım 
soruşturacaklardır. Onlar da [onla
ra]: “Biz namaz kılmazdık, yoksulu 
doyurmazdık. [Günaha] dalanlarla 
birlikte biz de [günaha] dalardık. Ce
za gününü yalanlardık. Sonunda 
ölüm gelip bizi yakalayıverdi." diye 
karşılık vereceklerdir.



48. Artık on la ra  şefaatçilerin  şefaat
leri de h içbir y a ra r  sağlam ayacaktır.

49-51. O nlara  ne oluyor da  öğütten  
san k i a s lan d an  ü rk m ü ş olan eşekle
rin  kaçtık ları gibi kaçıyorlar?

52. O n la rd a n  h e r  b iri, kend ine  
(önünde) açılm ış sahifeler verilm esi
ni istiyor.

53. Hayır, hayır! O nlar, ah ire tten  
korkm uyorlar!

54-55. F ak a t hayır! O [Kur’an] bir 
ha tır la tm a, b ir öğü ttü r. O halde kim 
dilerse o ndan  öğüt alır.

56. B u n u n la  birlikte onlar, ancak  
Allah dilerse öğü t alırlar; çün k ü  O, 
tü m  Allah bilincinin ve tüm  bağışla
m alım  kaynağıdır.

75. KIYAMET SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

40 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,
1-2. Kıyamet gününe ve kendini sü 

rekli k ınayan  nefse andiçerim  ki, 
[siz, hepiniz diriltilip h esaba  çekile
ceksiniz).

3-4. İnsan, kendisinin kemiklerini 
b ir a raya  getiremeyeceğimizi mi sa 
nıyor? Bizim, onun  parm ak uçlarını 
düzenlem eye bile gücüm üz yeter.

5-6. B unun la  birlikte, insan, [alaylı 
bir biçimde]: “Kıyamet günü  de ne 
zam anm ış?” diye so rarak  önünde 
olanı yalanlam ak ister!

7-ıo. Ama göz kam aştığında, ay tu 
tu lduğunda, güneş ile ay bir araya 
getirildiğinde, in san  o zaman: “Kaça
cak  yer neresi?” diye haykıracaktır!

576
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1 1 -1 2 . Hayır, hayır! Kaçıp sığınılacak hiçbir 
yer olmayacaktır. O gün varılıp durulacak 
tek yer Rabbinin huzuru  olacaktır!

13-15. O gün insana yaptıkları ve erteledikle
ri bildirilecektir. Her ne kadar insan, özürle
rini dökse de, kendi durum unu çok iyi göre
bilecektir.

16-19. [Ey Muhammedi] Onu [vahyi] çabucak 
a lm a k  için dilin i kımıldatma: onu [senin kalbin
de] toplamak ve okumak Bize aittir. O halde Biz 
onu okuduğumuzda, sen onun okunuşunu iz
le. Sonra onu açıklamak da Bize aittir.127

127 Sürenin bu bölümündeki ayetleri, bağlamı dikkate alarak çok fedpı lıir M ^ ^ n u lb ü
vardır. Bu araştırmacı söz konusu ayetleri şöyle çevirmektedir: “ 14-/0 gunj oir^ “r'  J. , di 
m ektedir, ^ m a z e r e t le r in i  ortaya koysa  bUe !6- [Ö yleyse} acelecilik yaparak o lamel defterine! karşı dı
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31-33. O, (dünyada iken) ne (gerçeğil 
tasdik etmiş ne de namaz kılmıştı: 
fakat (gerçeği) yalanlamış ve (ondanl 
yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata 
rak ailesine gitmişti.

34-35. Yazıklar olsun sana, yazıklar! 
Yine yazıklar olsun sana, yazıklar!

36. İnsan, başıboş bırakılacağını mı 
sanıyor?

37-39. O, [rahme] atılan metilden 
oluşmuş olan bir nutfe Izigot) değil 
miydi? Sonra o, (rahim cidarına gö
müleni bir hücre kümesi [alaka] ol
muştu. O zaman (Rabbi) onu yaratıp 
güzelce biçimlendirmişti. Böylece O, 
ondan da erkek ve kadın olmak üze
re iki eş var etmişti.

40. [Bunları yapanın] ölüleri dirilt
meye gücü yetmez mi?

76. İNŞÂN SÛRESİ
IMedine'de İnmiştir ve 

31 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,
ı. İnsan, (henüz] anılır bir şey değil

ken, üzerinden çok uzun bir zaman 
geçmiştir!

20-21. Hayır, hayır! Siz geçici dünyayı sevi
yorsunuz, ahireti ise terk ediyorsunuz!

22-25. O gün, kimi yüzler parlayacaklar. Rab- 
lerine bakacaklardır! O gün kimi yüzler de, bel 
kemiklerini kıracak olan bir (felakete uğraya
caklarım] bildikleri için, asık olacaklardır!
26-30. Hayır, hayır! Can köprücük kemiklerine 

dayandığında, “Kim onu kurtarabilir?" denildi
ğinde, [ölecek olan da] artık ayrılma zamanının 
geldiğini anladığında, ölüm sancılan içinde kıv
randığında, işte o gün gidiş Rabbinedir!

2. Biz, kuşkusuz insanı, kanşık 
nutfeden (döllenmiş yumurtadan] 
yarattık. Biz, onu sınayacağız. Bu 
yüzden, onu işitir ve görür kıldık.

3. Biz gerçekten de ona yolu göster
dik. Artık şükreden ya da nankörlük 
eden biri olmak [ona kalmıştır.]

4. Biz, nankörlük edenler için, zin
cirler, demir halkalar ve alevli bir 
ateş hazırladık.

5-6. İyiler ise, kanşımı kafur olan iç
kiyi bir kadehten içeceklerdir. Bu,

Ünl hareket ettirme/depretme. 17- Onu derlemek de, okumak da Bize aittir. 18- Onu sana okuduğumuz 
zaman sen /sadece/ onun okunuşunu izle/okunanı kabul et 19- /Varsa bir itirazın,/ onu açıklamak da Bi
ze aittir.* Bu konuda geniş bilgi için bkz: Ali Rlza Gül. "Kıyamet Sûresinin 16-19'uncu Ayetlerine Yük
lenen Geleneksel Yorumlann udıliU”, AÜtF Dergisi C. 44. S. 2, Yıl 2003 s. 69-108.
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Allah’ın kullarının İçecekleri, diledik
leri zaman ve diledikleri şekilde ya
rarlanacakları bir pınardır.

7-ıo. Onlar, adaklarım yerine geti
rirler, kötülüğü her tarafı kuşatacak 
olan bir günden korkarlar, çok sev
melerine rağmen yine de yiyecekleri
ni yoksula, yetime ve esire yedirirler 
ve [onlara]: “Biz sizi sırf Allah’ın hoş
nutluğu için doyuruyoruz. Sizden ne 
bir karşılık ne de teşekkür bekliyo
ruz. Biz, yüzleri asacak olan o deh
şetli günde Rabbimizin [azabından) 
korkarız.” derler.

11-12. Allah, onlan o günün kötülü
ğünden koruyacak, [yüzlerine] bir 
parlaklık ve [gönüllerine de] sevinç 
verecektir. O, onlan, güçlüklere göğüs 
germelerinden dolayı, cennetle ve 
ipekten giysilerle ödüllendirecektir.

13-14. Orada sedirlere kurulacaklar
dır ve orada ne yakıcı bir güneş ne 
de dondurucu bir soğuk görecekler
dir. [Cennet ağaçlannın] gölgeleri 
üzerlerine sarkacak, meyvelerini 
toplamak İse kolaylaşUnlaeakte. ta k  b(r ^  ^  ^  ^  ^

15-16. Etraflarında gümüşten kap- kümranlık görürsün, 
lar, billur [gibi görünen ama aslında] 21. üzerlerinde ince ve kaim ipekten yeşil el- 
gümüşten olan kaseler dolaştınla- biseleri olacaktır. Gümüş bilezikler takına
caktır. Onların ölçülerini ise sadece caklardır. Rableri onlara tertemiz bir içki ıçi- 
kendileri belirleyeceklerdir. recektir.

17-18. Orada onlara, kanşımında 22. [Onlara]: “Bütün bunlar sizin ödülünüz- 
zencefil bulunan ve selsebil olarak dür; çünkü çalışmanız makbul görülmüş- 
adlandınlan bir pınardan [alman] bir tür.” denilecektir.
içki kadehten içirilecektir. 23-24. Bu Kur’an’ı sana indiren Biziz. O hal-

19-20. Etraflarında ölümsüz gençler de Rabbinin hükmünün gelmesini sabırla 
dolaşacaklardır. Sen onlan görecek bekle ve içlerinden hiçbir günahkara ve nan- 
olsan, onlan etrafa saçılmış inciler köre boyun eğme! 
sanırsın. Orada nereye bakarsan 25. Sabah akşam Rabbinin admı an!

inşân Sûresi, Cüz
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26. Gecenin bir kısmında O’na secde et; 
cenin uzun bir bölümünde de O'nu tes 
et!

30. Siz, ancak Allah dilediği için, di
leyebiliyorsunuz! Allah, kuşkusuz, 
çok iyi bilen, çok bilge olandır.

3 1 . O, dilediğini sevgisine sokar. Za
limlere gelince; O, onlar için, çok acı 
veren bir azap hazırlamıştır.

77. MÜRSELÂT SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

50 ayetten oluşmaktadır].
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1-7 . Ardarda gönderilenlere, şiddet
le esip savurdukça savuranlara, yay
dıkça yayanlara, ayırdıkça ayıranla
ra, özür ya da uyan olmak üzere 
öğüt bırakanlara andolsun ki, size 
vaat olunan, mutlaka gerçekleşecek
tir!

8-11 . Yıldızların ışığı söndüğü, gök 
yanldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu 
ve elçiler için vakit belirlendiği za
man [kıyamet kopacaktır!]

12. [Bu] hangi güne ertelenmiştir?

13. Hüküm gününe!

27. Onlar, geçici olan dünya hayatını sevi
yorlar; ama o ağır günle [ilgili her türlü dü
şünceyi] arkalanna atıyorlar!

28. Onlan yaratan ve eklemlerini birbirlerine 
bağlayan Biziz. Dileyecek olursak, onlan [yok 
eder] yerlerine benzerlerini getiririz.

29. Bu, kuşkusuz, bir hatırlatma, bir öğüt
tür. O halde her kim dilerse, Rabbine ulaştı
ran bir yol tutar.

14. Sen hüküm gününün ne oldu
ğunu nereden bileceksin ki...?

15. O gün, [gerçeği] yalanlayanlann 
vay haline!

16-18. Biz, öncekileri yok etmemiş 
miydik? Sonra arkalarından gelenle
ri de onlara katacağız. İşte Biz, suç
lulara bu şekilde muamele ederiz.

19. O gün, [gerçeği] yalanlayanlann 
vay haline!
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20-22. Biz, sizi bayağı bir sudan ya

ratmadık mı? Sonra onu [döllenmiş 
yumurtayı] belli bir sûreye kadar 
sağlam bir yerde [ana rahminde] tu t
tuk.

23. Sonra da Biz, [onun özünü, doğa
sım] belirledik; Biz ne güzel belirleye
niz!

24. O gün, [gerçeği] yalanlayanların 
vay haline!

25-27. Biz, yeryüzünü, hem diriler 
hem de ölüler için bir toplanma yeri 
yapmadık mı? Orada sabit yüksek 
dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir 
su  içirmedik mi?

28. O gün, [gerçeği] yalanlayanların 
vay haline!

29-33. (İnkar edenlere]: “O halde ya
lanlam akta olduğunuz şeye gidin ba
kalım! Üç kola ayrılacak ama ne göl
gelendirecek ne de ateşten koruya
cak olan bir gölgeye gidin! O, kütük 
gibi, sapsan bir halat gibi kıvılcım 
saçacaktır!" denilecektir.

34. O gün, [gerçeği] yalanlayanların 
vay haline!

35-36. Bugün, onların konuşamaya- 
caklan, mazeretlerini sunm alan için 
kendilerine izin de verilemeyeceği bir 
gündür!

37. O gün, [gerçeği] yalanlayanlann 
vay haline!

38-39. Bugün, sizi ve sizden Öncekile
ri bir araya getireceğimiz hüküm gü
nüdür. Eğer sizin, [sizi kurtaracağım 
düşündüğünüz] bir planınız, bir hile
niz var ise, haydi onu Bana uygula
yın!

40. O gün, [gerçeği] yalanlayanlann 
vay haline!

41-43. Allah bilincinde olanlara ge
lince; onlar, [serinletici] gölgelikler
de, pmarlann başlannda, canlannın 
çektiği meyveler arasında olacaklar-
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dır. [Onlaral; “Yaptıklannıza karşılık [cennet 
nimetlerinden] afiyetle yeyin ve için!” denile
cektir.

44. İşte Biz, iyilik yapanlan böylece ödüllen
direceğiz!

45. O gün, [gerçeği] yalanlayanlann vay ha
line!

46-49. [Ey inkar edenler!] [Dünyada iken] ye
yin ve biraz tadını çıkann! [Ancak şunu hiç
bir zaman unutmayın ki], siz suçlusunuz! O 
gün, [gerçeği] yalanlayanlann vay haline! On
lara: “Rüku edin!” denildiğinde, onlar rüku 
etmezler. O gün. [gerçeği] yalanlayanlann vay 
haline!

50. Onlar, ondan sonra hangi söze inana
caklar ki...?



Nebe Sûresi. Cüz 30. Sûre 78 581

9-ıı. Uykunuzu dinlenme, geceyi 
b ir örtü , gündüzü de geçim sağlam a 
zam anı kılmadık mı?

12-13. Üzerinize yedi sağlam gök b i
n a  edip [orada] alev alev [yanan ay
dınlatıcı ve ısıtıcı] bir kandil y a ra t
m adık mı?

i4-l6.Taneler, bitkiler ve ağaçlarının 
dallan  birbirine girmiş bahçeler çı
karm ak için, yağm ur yüklü b u lu tla r
dan şan l şan l akan  su la r indirm edik 
mi?

17-2 0 . Hüküm  günü, vakti belirlen
miş olan [bir gündür]. O gün, su ra  
üfleneceği, sizin bölük bölük gelece
ğiniz, göğün açılacağı ve [orada pek 
çok] kapının oluşacağı ve dağlann 
yürü tü lüp  serap olacağı gündür.

2 1 -2 2 . Cehennem, o gün, kuşkusuz, 
[inkar edenleri], azgınların varacak
tan  ve içinde çağlar boyu kalacaklan  
b ir yer olarak, pusuda bekleyecektir.

23-26. Onlar, orada ne bir serinlik 
78. NEBE SURESİ ne de içecek bir şey tadacaklardır;
[Mekke’de inmiştir ve ancak, durum lanna uygun düşen

40 ayetten oluşmaktadır.) b jr  Ceza olarak sadece kaynar su  ve
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla, irjn içeceklerdir.

ı-5. Onlar, b irbirlerine neyi, üzerinde görüş 27 -2 9 . Ç ünkü onlar, hesaba çekile- 
aynlığma düştük leri b üyük  haberi mi sor- cekierini ummuyorlardı. [Bu yüzden 
maktadırlar? Hayır, hayır! Onlar, yakında ayetlerimizi yalanlamışlardı. An- 
onun ne olduğunu anlayacaklardır! Yine ha- c£j c Biz o jja n n  [yaptıkları] her şeyi 
yır! Onlar, yakında o n u n  ne olduğunu anla- bir bir kaydediyorduk! 
yacaklardır!

3 0 . [Şimdi Biz de onlara]: “O halde
6-7. Biz, yeri b ir döşek, dağlan  da birer ka- tadın bakalım! Bundan böyle Biz. [si- 

zık yapmadık mı? zin içjn j azabınızı arttırm aktan başka

8. Sizi eşler olarak yaratm adık  mı? bir şey yapmayacağız!" diyeceğiz.
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31-35. A llah  b ilin c in d e  o la n la ra  ge 
lince ; o n la r  iç in , b ir  k u r tu lu ş ,  b ir  b a 
ş a r ı .  b a h ç e le r ,  b a ğ la r , g ö ğ ü s le r i to 
m u rc u k la n m ış  y a ş ı t  k ız la r, iç le ri d o 
lu  k a d e h le r  o la c a k tır .  O n la r , o ra d a  
n e  b o ş  söz  n e  d e  y a la n  iş ite cek le rd ir .

36-38. B ü tü n  b u n la r ,  k e n d ile r in e , 
R a b b in d e n ; g ö k le rin , y e r in  ve  ik isi 
a r a s ın d a k i le r in  R ab b i o la n  Ç ok  Se- 
v e n ’d e n  b i r  ö d ü l, [kendi] h e s a b m a  
[uy g u n ] o la ra k  v e rilm iş  b ir  a rm a ğ a n 
d ır! O n la r ,  [O’n u n  izn i o lm ad an ] h u 
z u r u n d a  k o n u ş a m a y a c a k la rd ır .  R u- 
h ’u n  ve m e le k le r in  s a f  s a f  o lu p  [Rab- 
le r in in  h u z u ru n d a ]  d u rd u k la r ı  g ü n , 
a n c a k  Ç o k  S e v e n ’in , [k o n u ş m a s ı  
iç in ] k e n d i[le rin e ] iz in  ve rd iğ i ve  doğ 
r u  sö y ley e n  k im s e le r  k o n u ş a c a k la r 
d ır .

39. B u , [n iha î] g e rç ek  g ü n ü  o la c a k 
tır .  O  h a ld e  h e r  k im  d ile rse , R ab b in e  
u la ş t ı r a n  b ir  y o l tu ta r .

40. B iz, g e rç e k te n  d e  sizi, in s a n ın , 
ö n c e d e n  e lle riy le  y a p t ık la n n a  b a k a 
c ağ ı ve  in k a r  ed en in ; “K eşke  to p ra k  
o ls a y d ım .” d iyeceğ i g ü n d e  g e rçek le 
ş e c e k  o la n  y a k ın  a z a b a  k a rş ı  u y a r 
m ış  b u lu n u y o ru z .

79. NÂZİ’ÂT SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

46 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

ı-5. Ş id d e tle  s ö k ü p  ç ık a ra n la ra ,  y a 
v a ş ç a  ç ek ip  a la n la r a ,  y ü z d ü k ç e  y ü 
z en le re , y a r ış t ık ç a  y a r ış a n la r a  ve iş  
d ü z e n le y e n le re  a n d o ls u n  k i, [siz 
m u t la k a  d iriltilip  h e s a b a  çek ile c e k s i

n iz].
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6-7. B ü y ü k  b i r  s a r s ın tın ın  o lacağı o günde, o 
sa rs ın tıy ı, a rd ın d a n  gelen  b ir  b a şk a  sarsıntı 
iz leyecek tir.

8-9. O g ü n  k im i k a lp le r  titrey e rek  çarpacak, 
gözleri ise  [ko rkudan ] a şağ ı kayacak tır.

10 -12 . [A ncak iç le rin d en  bazılan j; “Ne! Biz, 
ç ü rü m ü ş  k em ik  y ığını h a lin e  geldikten sonra 
m ı, y in e  e sk i ha lim ize  döndürü leceğ iz?  O hal
de  b u , h ü s r a n  do lu  b ir  d ö n ü ş  olacaktır!" de
m ek ted irle r.

13 -14 . O ysa  o, a n c a k  b ir  h ay k ırış tan  ibaret 
o la c ak tır .  O n la r, b ird e n  b ire  kendilerini m ah

ş e rd e  b u lacak la rd ır!
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15. (Ey Muhammedi] Sana Musa'nın haberi 

geldi mi?

16-19. Hani Rabbi, ona Kutsal Tuva vadisin
de: “Haydi Firavun’a git; çünkü o, gerçekten 
azmış bulunuyor! [Ona] de ki: ‘Arınmak [isti
yor musun? Eğer İstiyor isen, o taktirde] se
ni, Rabbinden korkman için, O’na ulaştıra
yım.’” diyerek seslenmişti.

20. [Bunun üzerine Musa, Firavun’a gitmiş] 
ve ona en büyük mucizeyi göstermişti.

25. Bunun üzerine Allah, onu 
“Son”’un ve “İlk”’in cezasıyla ceza
landırmıştı.

26. Bunda, kuşkusuz, Allah’tan 
korkan için alınacak ders vardır!

27-29. [Ey inkar edenler!] Sizi yarat
mak mı yoksa göğü yaratmak mı da
ha zordur? Allah, onu bina etmiş, 
kubbesini yükseltmiş ve onu düzen
lemiştir. O, gecesini karartmış, gün
düzünü ise aydınlatmıştır.

30-33. Ardından da yeri yaymış ve 
ondan suyunu ve otlağmı çıkarmış
tır. Sizin ve hayvanlarınızın yarar
lanması için de [orada] dağlan yer
leştirmiştir.

34-36. En büyük felaket geldiği za
man, işte o gün, insan, yaptıklarını 
hatırlayacaktır. Cehennem de gören
lere apaçık bir biçimde gösterilecektir.

37-39. Azgınlık edene ve dünya haya
tım yeğleyene gelince; [bilsin ki], ce
hennem onun varacağı yer olacaktır.

40-41. Buna karşılık Rabbinin ma
kamından korkana ve nefsini kötü 
arzulanndan alıkoyana da gelince; [o 
da bilsin ki], cennet onun varacağı 
yer olacaktır.

42. Onlar, sana kıyametin ne zaman 
kopacağmı soruyorlar?

43-45. Sen onu nereden bilip bildire
ceksin ki...? Çünkü onun nihaî bilgi
si yalnız Rabbine aittir. Sen ancak 
ondan korkanları uyaran bir uyarıcı
sın!

21-24. Ancak o, [onul yalanlamış ve [ona] ^  0n]ar onu gördükleri gûn< ken. 
karşı gelmişti. Sonra sırtını dönerek oradan dilerine sankj [bu dü da, 5ir ak. 
koşarak uzaldaşmıştı. Hemen adamların, da bir ku luk vakti kadar blr
toplamış ve onlara: Ben sizin en yüce rabbı- kalmışlar gibi gelecektir!
nizim! diye seslenmişti.
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80. ABESE SÛRESİ 
IMekke'de inmiştir ve 

42 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

ı-2. Kendisine kör geldi diye yüzünü 
ekşitmiş, arkasını dönmüştü.

3-4. Sen nereden bileceksin ki? Bel
ki de o, arınacak ya da kendisine ya
rar sağlaması için öğüt alacak.

5-10. Kendini kendine yeterli görene 
gelince; sen, onun arınmamasından 
sorumlu olmadığın halde, yine de 
tüm dikkatini ve özenini ona veriyor
sun! Ancak sen, sana, ürpererek ko
şup gelene ise aldırmıyorsun!

lı-i2.Hayır! Bu [Kur'anl, bir hatır
latma, bir öğüttür. O halde her kim 
dilerse öğüt alır.

13-16. O, çok onurlu ve sadık yazıcı 
meleklerin ellerinde [taşman], yücel
tilmiş, arındırılmış ve onurlandırıl
mış sahifelerdedir.
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23. Hayır! O, hâlâ Allah’ın kendisine buyur
duğunu gerçekleştirmemiştir.

17. Cam çıkasıca İnaart Ne kadar 0  hald<! tasan »“ “9  J"3” '» »  »“ !“ ■
, , - . - ğma] bir baksın! Biz, gerçekten de yağmuruda nankördür O! , , ,  , . , „ ,

bol bol yağdırmaktayız. Sonra da toprağı iyi-
18. Allah onu hangi şeyden yarat- den iyiye yarmaktayız. Böylece sizin ve hay-

mıştır? vanlannızın yararlanması için, orada taneler,
19-22- O. onu bir nutfeden yaratmış üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar, 

ve onun [doğasınıl belirlemiştir. Son- s,k ağa?h bahçeler, meyveler ve çayırlar biti- 
ra da ona yolu kolaylaştırmıştır. So- nyoruz.
nunda onu öldürecek ve kabre koya- 33.37. Kişinin, kardeşinden, annesinden, ba
caktır. En sonunda da dilerse onu basından, eşinden ve çocuklarından kaçaca- 
diriltecektir. gı günde, kulakları sağır eden ses duyulaca-
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ğı zaman; işte o gün, herkesin kendine yetip 
artacak derdi, sıkıntısı olacaktır.

38-39. O gün, ışıl ışıl parıldayan, güleç ve se
vinçli yüzler olacaktır.

40-42. O gün, toza, toprağa bulanmış, karan
lıklarla kaplanmış yüzler de olacaktır: İşte 
onlar, inkar edenler ve günaha batm ış olan
lardır.

81. TEKVÎR SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

29 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

ı. Güneş dürüldüğü;

2. Yıldızlar karardığı;

3. Dağlar yürütüldüğü;

4. Hamile develer başıboş bırakıldı
ğı:

5. Vahşi hayvanlar bir araya getiril
diği;

6. Denizler kaynatıldığı;

7. Ruhlar eşleştirildiği;

8-9. Diri diri gömülen kız çocuğuna 
hangi günahtan  dolayı ö ldürüldüğü 
sorulduğu;

10. Amel defterleri açıldığı;

11. Gök yüzü yerinden kopanldığı;

12. Cehennem alevlendirildiği;

13-14. Cennet yaklaştınldığı zam an, 
her insan  kendisi için neler haz ırla
mış olduğunu görecektir.

15-16. Gündüzleri kaybolup geceleri 
ortaya çıkan yıldızlara;

17-21. Kararmaya başlayan geceye 
ve ağaran sabaha andiçerim  ki, o, 
güçlü, arşın  sahibi katında itibarlı, 
orada [meleklerce] itaa t edilen ve gü-
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venilir olan çok onurlu bir elçinin sö
züdür.

22-23. [Ey Kureyşliler!| Sizin arkada
şınız, bir deli değildir. Andolsun ki, 
o, onu apaçık bir ufukta görmüştür.

24. O, gayb konusunda cimri değildir.

25. O, kovulmuş olan şeytanın sözü 
değildir.

26. O halde siz, nereye gidiyorsu
nuz?

27-28. O, alemler için ve içinizden 
doğru ve dürüst olmak isteyenler 
için bir uyandan ve öğütten başka 
bir şey değildir.

29. Siz, alemlerin Rabbi olan Allah 
dilediği içindir ki, [dilediklerinizi] di
liyorsunuz!

82. İNFtTÂR SÜRESİ 
IMekke'de inmiştir ve 

19 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla.

1. Gök yanldığı;

2. Yıldızlar saçıldığı;
3. Denizler kaynayıp birbirine ka- 

nştığı;
4-5. Kabirlerin içindekiler dışan çı- 

kanldığı zaman herkes, yaptığı ve er
telediği şeyleri bilecektir.

6-8. Ey insan! Seni yaratan, düzen
leyen, dengeleyen ve dilediği biçimde 
oluşturan cömert Rabbin konusun
da seni aldatan nedir?

9-12. Fakat hayır! Siz, ceza [günü
nü] yalanlıyorsunuz. Oysa üzeriniz
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de, yapmakta olduklarınızı bilen ve onlan he 
men kaydeden çok onurlu yazıcılar bulun
maktadır,

13-16. İyiler, kuşkusuz, naîm cennetlerinde 
olacaklardır. Günahkarlar ise, ceza günü, içi
ne girecekleri ve bir daha oradan aynlamaya- 
caklan cehennemde olacaklardır.

17-18. Sen, ceza gününün ne olacağını nere
den bileceksin? Evet, sen, ceza gününün ne 
olacağım nereden bileceksin?

19. O gün, kimsenin kimseye hiçbir yarar 
sağlayamayacağı bir gün olacaktır. O gün. 
buyruk yalnız Allah’ın olacaktır!
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83. MUTAFFİFÎN SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

36 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

1-3. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay 
haline! Onlar, insanlardan b ir şey ölçüp alır
larken, tam  olarak alırlar. Ancak, kendileri 
onlara bir şey ölçerlerken ya da tartarlarken 
eksik verirler.
4-6. Onlar, büyük bir gün, insanların; alem

lerin Rabbinin h u zurunda duracakları gün 
için diriltileceklerini bilmiyorlar mı?

7. Hayır, günahkarların yazısı, kuşkusuz, 
‘siccîn’dedir.

8. Sen ’siccin’in ne olduğunu nere
den bileceksin ki...?

9. O, yazılmış bir kitaptır...

10-13. O gün, yalanlayanların, he
sap gününü yalanlayanların vay h a 
line! Onu, haddi aşan  ve günahkar 
olandan başkası yalanlayamaz. Ona 
ayetlerimiz okunduğunda, o: “Önce
kilerin masalları!” der.

l4.Hayır, hayır! Onların kazanmış 
olduklan kalplerini paslandırmıştır!

15-17. Hayır, hayır! Onlar, o gün, 
Rablerini [görmekten] m ahrum  bıra
kılacaklardır. Sonra da onlar, m utla
ka cehenneme gireceklerdir. Sonra 
da [kendilerine]: “İşte bu, yalanlamış 
olduğunuz şeydir!” denilecektir.

18. Hayır, hayır! İyilerin yazısı, k u ş
kusuz, ‘illiyyûn’dadır.

19. Sen ‘“illiyyûn’un  ne olduğunu 
nereden bileceksin ki...?

20-21. O, Allah’a yakın olanların, 
kendisine tanıklık ettikleri yazılmış 
bir kitapta.

22-24. İyiler, kuşkusuz, naîm cen
netlerinde olacaklar ve sedirler üze
rinde [oturarak etrafı] seyredecekler
dir. Sen, yüzlerinde m utluluğun pa
rıltısını göreceksin!

25-28. Onlara, bitimi misk kokan, 
mühürlenmiş [el değmemiş] saf bir 
şarap içirilecektir. O halde yarışan
lar, bunun için yanşsınlar! O şa ra
bın katkısı ise ’tesnîm’dir. Tesnîm,



Allah'a yakın olanların kendisinden 
İçtikleri bir pınardır.

29-33. Günahkarlar, [dünyada iken] 
inananlara gülerlerdi. Yanlarından 
geçerlerken birbirlerine göz ederek 
[onları küçümserlerdi] ve ailelerine 
döndüklerinde de [yaptıklarıyla öğü- 
nüpl eğlenmeye başlarlardı. İnanan
lara gözcü olarak gönderilmedikleri 
halde onlan gördüklerinde onlar: 
“Bunlar, sapık kimselerdir!" derlerdi.

34-36. Bugün İse inananlar, inkar 
edenlerin [haline] gülecekler: çünkü 
onlar, sedirlerin üzerinde etraflarını 
seyredecekler ve [kendi kendilerine]: 

/  “Acaba inkar edenler, yaptıklarının 
karşılığını buldular mı?" diyecekler
dir.

84. İNŞİKÂK SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

25 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla.

ı. Gök yanldığı;
2. Kendine yaraştığı üzere Rabbinin 

[buyruğuna] boyun eğdiği;
3. Yer uzatılıp dümdüz edildiği:
4. İçindekileri dışarı atıp boşaldığı;
5. Kendine yaraştığı üzere Rabbinin 

[buyruğuna] boyun eğdiği zaman, 
[İnsan, yaptıklarının karşılığım mut
laka görecektir).

laka kavuşacaksın!

7-9. Kitabı kendisine sağından verilecek olan 
kimseye gelince; o, çok kolay bir hesap ile he

saba çekilecek ve ailesine sevinçli olarak dö
necektir.

10-15. A ncak kitabı kendisine arkasından 
verilecek o lan  kim seye de gelince; o. hemen 
ölm ek için yalvaracak am a yine de alevli ate
şe  girecektir. Oysa, o, dünyada, ailesinin ya
rım da iken çok sevinçli idi; çün k ü  o, [Rabbı- 
ne] hiç dönm eyeceğini sanm ışü . Hayır [ger-
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çek, sandığı gibi değüdi, dönecekti!] Rabbi 
onu görüp duruyordu.

çok acı veren bir azabı müjdele! An
cak inananlar ve iyi işler yapanlar, 
[azaba uğratmayacaklardır); çünkü 
onlar için kesintisiz bir ödül olacak
ta.

85. BURÛC SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

22 ayetten oluşmak tada.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

ı. Burçlarla dolu göğe;

2. Vaat olunmuş güne;

3-9. Tanıklık edene ve tanıklık edile
ne andolsun ki. [inananları diri diri 
yakmak üzere] hendekler kazanlar 
ve [içlerinde] ateş yakanlar kahredil- 
mişlerdir. Hani onlar [yaktıkları] ate
şin etrafında oturmuş, inananlara 
yaptıkları (işkencelere! tanıklık edi
yorlardı. Onlar, çok güçlü olan, çok 
Övülen, göklerin ve yerin hükümran
lığı elinde olan Allah'a inandıkları 
içindir ki, onlardan öç almışlardı. 
Ancak Allah, her şeye tanıktır.

16. Şafağa;

17. Geceye ve bağrında topladıklarına;

18-19. Dolunaya dönüştüğünde aya andiçe- 
rim ki, siz, halden hale geçeceksiniz!

20-22. Hal böyleyken onlara ne oluyor da 
inanmıyorlar? Kendilerine Kur’an okundu
ğunda, secdeye kapanmıyorlar! Tam tersine 
inkar edenler, [Kur’an'ı) yalanlıyorlar!

23-25.Ancak Allah, onların kalplerinde gizle
diklerini en iyi bilendir. O halde sen, onlara

10. İnanan erkelerle inanan kadın
lara [dinlerinden dönmeleri için] iş
kence yapanlara ve sonra da [yaptık- 
lanndan dolayı] tövbe etmeyenlere 
gelince; onlar için cehennem azabı, 
çok yakıcı azap olacaktır.

11. Bununla birlikte inananlara ve 
iyi işler işleyenlere gelince de; onlar 
için altlarından ırmaklar akan cen
netler olacaktır. İşte bu, çok büyük 
başan ve mutluluktur!
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12. R abbinin yakalam ası, k u şk u 
suz , çok şiddetlidir.

13. [Yaratmayı] b aş la tan  ve [onu] 
sü rd ü re n , k u şk u su z , O’dur.

14-16. O, çok bağışlayan, çok seven, 
a rş ın  sahib i, şan ı çok yüce olan, di
lediğini m u tlak a  yapandır!

17-18. S an a , o rduların , F iravun ile 
S em u d ’u n  hab eri geldi mi?

19-20. İn k ar edenler, Allah kendileri
n i a rk a la rın d a n  kuşattığ ı halde yine 
de [Kur’a n ’ı] ya lan lam ada ıs ra r  e t
m ektedirler.

21-22. A ncak [onların yalanladıkla- 
 ̂ n ], Levh-i M ahfuz’d a  [bulunan] ve

şa n ı çok yüce olan  K ur’a n ’dır.

86. târik sûresi
[Mekke’de inmiştir ve 

17 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1-4 . Göğe ve Tarık’a  andolsun ki, - 
S en  T â n k ’ın n e  o lduğunu nereden 
b ileceksin  k i...?  O, [ışığıyla] karanlığı 
delen  b ir yıldızdır!- üzerinde gözetici
n in bulunm adığı hiçbir canlı yokturt

5-7. O h alde  in sa n  neden yaratıldı
ğ ına b ir  baksın! O, bel kemiği ile gö
ğ ü s kemiği a rasın d a  b u lu n an  [or
ganlardan] çıkıp a tılan  b ir su d an  y a 
ratılm ıştır.

8-ıo. Allah, b ü tü n  sırların  ortaya se
rileceği ve in san ın  ne [kendini k u r ta 
racak] g ü cü n ü n  n e  de [kendisine

yardım  edecek] yardımcısının olacağı gün, el
bette ki insanı yeniden yaratm aya gücü yete
cektir!

11-14. D önüşlü [yağmur yağdıran] göğe ve 
[içinden çıkan bitki ile] çatlayan toprağa an
dolsun ki, o, gerçek ile yanlışı birbirinden 
ayıran bir sözdür; o, boş bir söz değildir.

15. Onlar, kuşkusuz, [onu geçersiz kılmak 
için] birtakım  planlar yapmaktadırlar!

16. Ben de [onlar içinj planlar yapmaktayım,

17. O halde inkar edenlere sûre ver; onlara 

biraz süre tanı!
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87. A'LA SÛRESİ 
[Mekke’de inm iştir ve 

19 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın Adıyla,

1-5. Sen, yaratıp düzenleyen, [doğasını] be
lirleyip yol gösteren; topraktan bitkileri çıka
ran ve sonra da onları simsiyah çöpe çeviren 
yüce Rabbinin ismini teşbih et!

9-13. O halde, sen, yaran olsun ya 
da olmasın, öğüt ver! [Allah'tan] kor
kan, öğüt alacaktır. En büyük ateşe 
girecek olan ve orada ne ölüp kurtu
lacak ne de [rahat bir hayat] yaşaya
cak olan en bedbaht ise ondan [öğüt
ten] kaçınacaktır.

14-15. Ancak, annan, Rabbinin adı
nı anan ve namaz kılan, mutlaka 
kurtuluşa erecektir.

16-17. Siz, ahiret hayatı daha iyi ve 
sürekli olduğu halde, yine de dünya 
hayatını yeğliyorsunuz.

18-19. Bütün bu[nlar], kuşkusuz, ilk 
sahifelerde, İbrahim’in ve Musa'nm 
sahifelerinde de vardır.

88. GÂŞİYE SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

26 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven. Çok Müşfik Olan Allah’m 

Adıyla,

ı. Her şeyi kuşatacak olan o kor
kunç felaketin haberi sana geldi mi?

2-5. O gün birtakım yüzler, önlerine 
eğileceklerdir ve [taşıyacakları buka
ğılardan dolayı] yorulup bitkin düşe
ceklerdir! Kızgın ateşe girecekler ve 
kaynar su pınarından içirileceklerdir.

6-7. Onların, ne besleyen ne de açlık 
gideren kötü kokulu, dikenli bir bitki
den başka yiyecekleri olmayacaktır.

6-7. Biz, sana [Kuranı] okutacağız; öyle ki, g.j2 . O gün bazı yüzler mutluluktan 
sen, Allah'ın diledikleri dışında, [hiçbir şey] dolayı panldayacaklardır; yaptıkla- 
unutmayacaksın: Çünkü O, açık olanı da giz- j ^ a n  dolayı hoşnut olacaklardır, 
li olanı da bilir. [Onlar], yüce bir cennette buluna-
8. Biz, sana en kolay olanı kolaylaştıracağız, cak ve orada hiçbir boş söz işitmeye-
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çeklerdir. Orada akan bir pınar ola
caktır.

13-16. Orada, yüksek tahtlar, sıra
lanmış kadehler, dizilmiş yastıklar, 
serilmiş halılar olacaktır.

17-22. Onlar, [düşünüp ibret almak 
için] devenin nasıl yaratıldığına; gö
ğün nasıl yükseltildiğine, dağların 
nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayıl
dığına hiç bakmıyorlar mı? O halde 
sen hatırlat, öğüt ver; çünkü sen, 
ancak bir hatırlatıcı, bir öğüt verici
sin. Sen, onların üzerinde bir zorba 
değilsin!

23-24. Bununla birlikte, her kim 
[gerçekten] yüz çevirecek ve [onu] in
kar edecek olursa, [bilsin ki], Allah, 
onu en büyük azaba uğratacaktır.

25-26. Onların dönüşü, kuşkusuz 
Bize olacaktır. Sonra onlann hesap
larım görmek de bize düşecektir.

89. FECR SÛRESİ 
[Mekke’de inm iştir ve 

30 ayetten oluşm aktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

ı. Tanyerinin ağarmasına;

2. On geceye;

3. Çifte ve teke;
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4-5. Geçip giden geceye andolsun ki, bütün 
bunlarda, akıl sahibi için andiçmeye [değer 
özellikler] vardır değil mi?

6-14. Sen, Rabbinin. Ad [halkına], kentler 
içinde bir benzeri yaratılmamış olan sütun
larla dolu İrem’e, vadide kayaları oyarak ken
dilerine evler yapan Semud [halkına] ve ka
zıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin 
mi? Onlar, ülkede azmışlar ve orada bozgun
culuğu çoğaltmışlardı. Bu yüzden Rabbin 
üzerlerine azap kamçısını indirivermişti; 
çünkü senin Rabbin, sürekli olarak gözetle
mede bulunmaktadır!
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15-16. İnsana gelince; Rabbi, ona ikramda 
bulunmak ve ona nimetler vermek suretiyle 
onu sınadığında, o: “Rabbim bana cömertçe 
davrandı." der. Ama, rızkını daraltmak sure
tiyle onu sınadığında ise o: “Rabbim beni 
aşağıladı.” der.

17-20. Hayır hayır! Siz yetime cömert davran
mıyorsunuz! Yoksulu doyurma konusunda 
birbirinizi teşvik etmiyorsunuz! Mirası, hak 
gözetmeden, yiyorsunuz! Malı da pek çok se
viyorsunuz!

sıra sıra dizili durumda melekler gel
dikleri ve o gün cehennem de getiril
diği zaman; işte o gün, insan, [yap
tıklarım ve yapmadıklarını birer bi
rer] hatırlayacaktır. Ama bu hatırla
manın ona ne yaran olacak ki...?

24. Bu durum karşısında o; “Keşke 
ben, bu hayatım için önceden bir 
şeyler yapsaydım!" diyecektir.

25-26. O gün, Allah'ın edeceği azabı 
hiç kimse edemeyecek ve O'nun vu
racağı bağı hiç kimse vuramayacak- 
tır!

27-30. [O gün Allah, doğru kuluna 
da şöyle seslenecektir]: “Ey içsel gü
vene ulaşmış olan nefis! Sen, hoşnut 
etmiş ve hoşnut olmuş olarak Rabbi- 
ne dön; kullanmm araşma gir; cen
netime gir!"

90. BELED SÛRESİ 
IMekke'de İnmiştir ve 

20 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

ı-4. Sen bu beldede iken, bu belde
ye. babaya ve ondan meydana gelen 
çocuğa andolsun ki, Biz, insanı güç
lüklere göğüs gerebilecek bir biçimde 
yaratmış bulunuyoruz!

5. O, kendisine hiç kimsenin güç 
getiremeyeceğini mi sanıyor?

6. O: “Ben yığınla servet tükettim!" 
diye [öğünüyor].

21-23. Hayır, hayır! Yer, [kıyametin sarsıntı- 7. O, kendini kimsenin görmediğini 
sıyla] parça parça olup dağıldığı, Rabbin ve mi sanıyor?
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8-10. Biz. ona. iki göz. bir dil, iki d u 
dak vermedik mi? Biz. ona. (iyi ve 
kötü olmak ı'ızerel iki yol gösterm e
dik mi?

n . Ama o. sarp  yokuşu aşmayı de- 
nemedil

12. Sarp yokuşun ne olduğunu sen 
nereden bileceksin ki...?

13-18. O, b ir köleyi özgürlüğüne k a
vuşturm ak, ya da şiddetli bir açlık 
gününde yakını olan bir yetimi veya 
yerlerde sürünen  bir yoksulu doyur
mak ve sonra da inananlardan, b ir
birlerine güçlüklere göğüs germeyi 
ve sevmeyi emredenlerden olmaktır. 
İşte onlar (amel defterleri] sağ taraf
larından verilecek olanlardır.

19-20. Ayetlerimizi inkar edenler ise, 
[amel defterleri] sol taraflarından ve
rilecek olanlardır. [Onların cezalan], 
kapılan üzerlerine sımsıkı kapatıl
mış olan bir ateş olacaktır!

91. ŞEMS SÛRESİ 
[Mekke'de inmişUr ve 

15 ayetten oluşmaktadır.!
Çok Seven. Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla.

1. Güneşe ve aydınlığına;
2. Onu izlediğinde aya;
3. Güneşi çıkaran gündüze;
4. Onu örten geceye;
5. Göğe ve onu bina edene;
6. Yere ve onu yayıp döşeyene;

7-10. Nefse ve o nefse fonksiyonlar 
verene ve bövlece ona kötülük duy-

30. Sûre 9 ı
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gusunu ve Allah bilincini aşılayana aııdolsıın 
ki. nefsini arındırıp yücelten kurtuluşa ere
cek. onu alçaltan ise kaybedecektir.

11-15. Semud [halkı], azgınlığı nedeniyle 
[gerçeği] yalanlamıştı. Hani onların en kötü
sü, [kötü eylemini gerçekleştirmek için] ileri 
atıldığında, Allah'ın elçisi onlara: "Bu, Al
lah'ın dişi devesidir. Bırakın suyunu içsin! 
[Sakın ona zarar vermeyin]!" demişti. Buna 
rağmen onlar, yine de onu yalanlamışlar ve 
dişi deveyi de boğazlamışlardı. Bunun üzeri 
ne Rableri, onlan, günahlarından dolayı yer 
le bir ederek yok etmişti. Allah, yaptığı işin 
sonucundan korkmaz!
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92. LEYL SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

21 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın Adıyla,

ı-4. Her yeri bürüdüğünde geceye; açılıp ay
dınlandığında ise gündüze; ve erkek ile dişiyi 
yaratana andolsun ki, sizin, [gösterdiğiniz] 
çabalarınız, [varmak istediğiniz amaçlarınız], 
gerçekten de çok farklıdırlar.

5-7. O halde, her kim [başkalarına] verecek, 
Allah bilincinde olacak ve en güzel olanı da 
tasdik edecek olursa, Biz de ona en kolay 
[yolda gitmeyi] kolaylaşünnz.

8-10. Bununla birlikte her kim de 
cimrilik edecek, kendini yeterli göre
cek ve en güzel olanı yalanlayacak 
olursa, Biz de ona en güç [yolda git
meyi] kolaylaştırırız.

ıı. O, düştüğünde [öldüğünde] malı 
ona hiçbir yarar sağlayamayacakür!

12. Bize düşen, kuşkusuz, doğru 
yolu göstermektir.

13. Ahiret de dünya hayatı da elbet- 
teki Bizimdir.

14-16. Ben sizi alevler saçan bir ate
şe karşı uyarıyorum; o ateşe ancak, 
[gerçeği] yalanlayan ve [ondan] yüz 
çeviren en bedbaht girecektir!

17-21. Bununla birlikte, arınmak 
için malından [başkalarına] veren ve 
gerçekten de Allah bilincinde olan 
kimse o ateşten uzak tutulacaktır. 
[Onun malını başkaları için harca
ması] başkasından gördüğü bir iyili
ğe karşılık olmak üzere değil, fakat 
sadece yüceler yücesi Rabbinin hoş
nutluğunu [kazanmayı] istemesin
den dolayıdır. O da elbetteki hoşnut 
olacaktır!

93. DUHÂ SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

11 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

ı-4. Kuşluk vaktine; karanlığı çök
tüğü vakit geceye andolsun ki, Rab- 
bin seni ne terk etmiş ne de sana da-
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nlm ıştır! Ahiret, senin için dünya 
hayatından  d aha  iyidir.

5. Rabbin, kuşkusuz, san a  verecek 
ve sen  de h o şn u t olacaksın!

6. O, seni yetim bu lup  da seni b a 
rındırm am ış mıydı?

7. O, seni yolunu kaybetm iş bulup 
d a  sen i doğru yola u laştırm am ış 
mıydı?

a  O, seni gereksinm e içinde bulup 
d a  sen i kendine yeterli kılmamış 
mıydı?

9. Yetime gelince; onu aşağılama, 
ona kö tü  davranm a!

10. İsteyene de gelince; onu sakın 
azarlam a!

11. Rabbinin nim etine gelince de; 
ondan  söz et!

94. İNŞİRAH SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

8 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

l. Biz, senin  göğsünü açıp genişlet
m edik mi?

30, Sure 94 çj5

0  O^

j'm  ̂ s- 9 y y ,

7. O halde sen, [bir güçlükten, bir sıkıntın
dan] kurtu lduğun zaman, dimdik ayakta 
dur!

8. Sadece Rabbine sevgi ile yönel!

2-3. Belini büken  yükünü  üzerinden 
atm adık  mı?

4. Senin şanım  yüceltm edik mi?

5. Her güçlükle birlikte, kuşkusuz, 
bir kolaylık da vardır!

6. Gerçekten de her güçlükle birlik
te, b ir de kolaylık vardır!

95. TÎN SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

8 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah ın Adıyla,

1-5. İncire; zeytine; Sina dağına; ve bu gü
venli beldeye andolsun ki, Biz, insanı en gü
zel b ir biçimde yaratıyoruz; ama sonra da 
onu aşağıların aşağısına indirgiyoruz.
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6. Bununla birlikte inananlar ve iyi işler ya
panlar, [böyle bir aşağılanmaya konu olma
yacaklardır]. Onlar için hiçbir şekilde tüken
meyecek olan ödül olacaktır!

7. O halde, bütün bunlara rağmen, seni yi
ne de dini yalanlamaya [sevk eden] nedir?

8. Allah, hüküm verenler içinde en iyi hü
küm veren değil midir?

96. ALAK SÛRESİ 
(Mekke’de inmiştir ve 

19 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven. Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

ı-5. Sen, yaratan, insanı [rahim du
varına] asılmış olan [zigotjdan yara
tan Rabbinin adıyla, [Allah'ın birliği
ne] çağır! Çağır; çünkü senin Rab- 
bin, cömertler içinde en cömert olan, 
[insana] kalemle [yazmayı] öğreten; 
insana bilmediğini öğretendir!

6-7. Fakat hayır! İnsan, kendini ye
terli gördüğü için, azmaktadır!

8. Ancak dönüş Rabbine olacaktır!

9-13. Sen, bir kulu, namaz kılarken 
engelleyen kimse hakkında ne diye
ceksin? Şimdi söyle bana, o [engelle
nen] doğru yolda ise ve [insanlara] 
Allah bilincine varmayı anlaüyorsa; 
buna karşılık o [engelleyen] ise [ger
çeği] yalanlıyor ve [ondan] yüz çeviri
yorsa, [bu durumda haklı olan kim
dir? Engelleyen mi yoksa engellenen 
mi?] Söyle bakalım görüşün nedir?

14. O [engelleyen], Bizim [kendisini] 
gördüğümüzü bilmiyor mu?

15-16. Fakat hayır! Eğer o, [davra
nışlarına] son vermeyecek olursa, 
andolsun ki. Biz, onu, perçeminden, 
o yalancı, günahkar perçeminden 
mutlaka yakalarız!

17. O, taraftarlarını çağırsın!

18. Biz de zebanileri çağıracağız!

19. Hayır, hayır! Sen ona sakın uy
ma, [Rabbine] secde et ve yaklaş!



97. KADR SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

5 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven. Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1. Biz, gerçekten de onu Kadir [Be
lirleme] gecesinde indirmiş bulunu
yoruz.

2. Sen, Kadir gecesinin ne olduğu
nu nereden bileceksin ki...?

3. Kadir gecesi, bin aydan daha ha
yırlıdır!

4-5. Melekler ve Ruh, o gece, Rable- 
rinin izniyle, her iş için iner durur
lar; o gece, tan yeri ağanncaya kadar 
süren bir esenliktir!

98. BEYYİNE SÛRESİ 
[Medine'de inmiştir ve 

8 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1-3. Kitap ehlinden ve Allah’a ortak 
koşanlardan inkar edenler, kendile
rine apaçık bir kanıt, [yani kendileri
ne] içinde dosdoğru hükümlerin bu
lunduğu tertemiz sahifeleri okuyan 
bir elçi gelmedikçe [inkarlarından] 
vazgeçecek değillerdir.

4-5. Ancak kendilerine kitap veril
miş olanlar, kendilerine apaçık bir 
kanıt geldikten sonra aynlığa düş
müşlerdir; oysa onlara; inançlarında 
samimi bir biçimde, içlerinden gele
rek ve Allah dışındaki bütün tanrıla
rı reddederek Allah’a ibadet etmele
rinden [O’nun için çalışmalarından], 
namazı kılmalarından ve zekatı ver
melerinden başka bir şey buyrulma- 
mıştı. İşte gerçek din budur.

5 9 8 Kadr-B^ıytne Sûreleri. Cüz 3 0 , Sûre 9 7 .

6. Kitap ehlinden ve Allah’a ortak koşanlar
dan inkar edenlere gelince; onlar, içinde sü
rekli kalacakları ateşte olacaklardır. İşte on
lar, yaratılanlar içinde en kötü olanlardır!

7. Bununla birlikte inananlara ve iyi işler iş
leyenlere gelince; onlar da yaratılanlar içinde 
en iyi olanlardır!

8. Onların, Rableri katındaki ödülleri, altla
rından ırmaklar akan “adn” cennetleri ola
caktır; onlar, oralarda sürekli kalacaklardır. 
Allah onlardan hoşnut olacaktır; onlar da 
O’ndan hoşnut olacaklardır. İşte [bütün] 
bunlar, Rablerinden korkanflar] için olacak
tır!
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q%j^j ^ ^ â ‘ZP j \A® jJ x^ % a C
L

99. ZtLZÂL SÛRESİ 
[Medine’de inmiştir ve 

8 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

8. Her kim de zerre kadar kötülük 
yapmış ise onun [karşılığım] göre
cektir.

100. ÂDİYÂT SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

11 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

ı-6. Soluk soluğa süratle koşan, 
(koşarken tırnaklarını yere vurarak] 
kıvılcımlar çıkaran, sabah erkenden 
baskın yapan, orada tozu dumana 
katarak düşman topluluğunun orta
sına dalan [atlara] andolsun ki, in
san, Rabbine karşı gerçekten de çok

1-5. Yer, o [müthiş] sarsıntı ile sarsıldığında, 
yer ağırlıklarını attığında ve insan: “Ona ne 
oluyor ki...?" diye sorduğunda, yer, o gün - 
Rabbi kendisine [öyle davranmasını] vah- 
yettlği için- haberlerini anlatacaktır.

nankördür!

7. O da kuşkusuz, buna tanıktır.

8. O, gerçekten de mala ve servete 
çok düşkündür!

8. İnsanlar, o gün, yaptıklarının kendilerine 
gösterilmesi için, kabirlerinden bölük bölük 
çıkacaklardır.
7. Her ldm zerre miktarı iyilik yapmış ise, 

onun [karşılığım] görecektir.

9-11. 0|nlar] kabirdekilerin çıkarıla
cağı, kalplerdekilerin açığa vurulaca
ğı zaman, Rablerinin, işte o gün, her 
şeylerinden haberdar olacağını hâlâ 
bilmiyorlar mı?
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101. KÂRİA SÛRESİ 
[Mekke’de İnmiştir ve 

11 ayetten oluşmaktadır. 1
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1-3. Kâria. Nedir o Kâria? Sen Kâ- 
ria’mn ne olduğunu nereden bilecek
sin ki..?

4-5. O gün, insanlar, her bir tarafa 
uçuşan  pervaneler; dağlar ise atılmış 
renkli yünler gibi olacaklardır!

6-7. [İşte o gün,] kimin tartılan ağır 
gelecekse, [bilin ki], o, hoşnut olaca
ğı bir yaşantı içinde olacaktır!

Kâria-Tekâsür Sûreleri, Cüz 3Qt Sûre
IOI-102

1-2. Çok mal edinme hırsı, sizi, kabirlere gi
rinceye dek, oyalamıştır.

8-9. Buna karşılık kimin tartılan 
hafif gelecekse, [bilin ki], onun anası 
Hâviye olacaktır!

ıo-ıı. Sen onun ne olduğunu nere
den bileceksin ki...? O, çok kızgın bir 
ateştir!

102. TEKÂSÜR SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

8 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

3. Hayır! Yalanda anlayacaksınız!

4. Yine Hayır! Yakında anlayacaksınız!

5-6. Hayır, hayır! Eğer, siz [onu] içsel kesin
likten gelen bir anlayışla anlamış olsaydınız, 
cehennemi mutlaka görürdünüz!

7. Siz, sonunda onu, kendi gözünüzle kesin 
olarak göreceksiniz.

8. Sonra, siz, o gün, [dünyada iken size ve
rilmiş olan bütün] nimetlerden mutlaka sor
guya çekileceksiniz!



103. ASR SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

3 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven. Çok Müşfik Olan Allah’ın Adıyla,

ı-3. Zamana andolsun ki, insan, inananlar
dan, iyi işler yapanlardan, birbirlerine gerçe
ğe [uymayı] ve güçlüklere göğüs germeyi em
redenlerden olmadıkça, mutlaka kaybeden
lerden olmaya [mahkumdur!]

104. HÜMEZE SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

9 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

ı. İnsanları arkadan çekiştirenin, 
kaş göz hareketleriyle onlarla alay 
edenin vay haline!

2-3. Mal toplayan, onu durmadan 
sayan ve malının kendisini sürekli 
olarak yaşatacağım sanan kimsenin 
de vay haline!

4. Hayır, asla! O, mutlaka, Huta- 
me’ye atılacaktır!

5. Sen, Hutame’nin ne olduğu nere
den bileceksin ki...?

6-7. O, Allah’ın yüreklere işleyecek 
olan tutuşturulmuş bir ateşidir.

8-9. O ateşin [kapılan], onlar, dikil
miş direklere [bağlanmış olduklan 
halde], üzerlerine kapatılacaktır.

105. FÎL SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

5 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

ı. Sen, Rabbinin, Fîl ordusuna ne
ler yaptığını görmüyor musun?

2-5. O, onlann; üzerlerine balçıktan 
pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuş
lar göndermek ve böylece onlan ye
nilmiş ekin yapraklan gibi yapmak 
suretiyle, planlannı boşa çıkarma
mış mıdır?
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106. KUREYŞ SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

4 ayetten oluşmaktadır.)
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1-4 . Madem ki, [Allah], Kureyş’in, 
yaptığı anlaşma ile, onların kış ve 
yaz yolculuklarını güvenle yapmala
rını sağlamıştır, o halde onlar, ken
dilerini aç iken doyuran ve her türlü 
korkudan güvende kılan bu Ev’in 
Rabbine ibadet etsinler [O’nun için 
çalışsınlar]!
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107. MÂÛN SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

7 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

1. Dini yalanlayanı görüyor musun?

2-3. İşte o, yetimi itip kakan, yoksu
lu doyurmaya ön ayak olmayan kim
sedir.

4-7. Kıldıkları namazları ciddiye al
mamalarından, [her şeyi] gösteriş ve 
[övülmek] için yapmalarından ve

[toplum içinde başkalarına] en küçük bir yar
dımın yapılmasını bile engellemelerinden 
ötürü, vay o namaz kılanlann haline!

108. KEVSER SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

3 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla.

1-2. Biz, kuşkusuz, sana Kevser’i [bolluğu ve 
bereketi] verdik; o halde [sadece] Rabbin için 
namaz kıl ve boğazla!

3. Sana karşı kin besleyene gelince; işte asıl 
izi silinecek olan odur!
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109. KÂFİRÛN SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

6 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın Adıyla,

1-3. De ki: “Ey inkar edenler! Ben sizin iba
det ettiğinize ibadet etmem; siz de benim iba
det ettiğime ibadet etmezsiniz!

4-5. Ancak ben, sizin geçmişte ibadet etmiş 
olduklarınıza asla ibadet edecek değilim. Siz 
de benim şu anda ibadet ettiğime ibadet ede
cek değilsiniz!

e. 0  halde, sizin dininiz size, benim dinim 
de banadır!”

110. NASR SURESİ
[Medine’de inmiştir ve 

3 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven. Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

ı-3. [Ey Muhammed!) Allah’m yardı
mı ile zaferi geldiğinde ve sen insan
ların Allah'ın dinine dalga dalga gir
diklerini gördüğünde, Rabbini öve
rek teşbih et ve O’ndan bağışlanma 
dile; çünkü O, tövbeleri çok kabul 
edendir!

111. TEBBET SÛRESİ 
[Mekke'de inmiştir ve 

5 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

l. Ebu Leheb’in elleri yok olsun! 
Kendisi de yok olsun!

2-5. Ne malı ne de kazandıkları ona 
hiçbir yarar sağlamayacaktır; çünkü 
o, boynunda liften bir iple odun taşı
yan eşi ile birlikte, alevli bir ateşe gi
recektir.
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112. İHLÂS SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve

4 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah'ın 

Adıyla,

ı. De ki: “Allah Bir’dir;

2. O, ezeli olan ve [var olan her şe
yin] sebebi olduğu halde kendisinin 
var oluş sebebi bulunmayandır;

3. O, ne doğurmuş ne de doğurul- 
muştur.

4. Hiç kimse O’nun dengi değildir!”

113. FELÂK SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve

5 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın 

Adıyla,

ı-5. De ki: “Ben; yarattığı şeylerin 
kötülüğünden; karanlık çöktüğünde
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114. NÂS SÛRESİ 
[Mekke’de inmiştir ve 

6 ayetten oluşmaktadır.]
Çok Seven, Çok Müşfik Olan Allah’ın Adıyla.

1-6. [Ey Muhammedi] De ki: “Ben, cinlerden
gecenin kötülüğünden; düğümlere ve insanlardan olan, insanların kalplerine 
üfleyenlerin kötülüğünden; kıskan- vesvese sokan o sinsi vesvesecinin kötülü- 
dığında, kıskananın kötülüğünden; ğünden, insanların Rabbı, insanların hü- 
karanlığı yok eden sabah aydırdığı- kûmdan ve insanların tannsı olan Allah’a sı
nın Rabbine sığınınm!’’ ğımnm!”
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YARATILIŞ VE VARLIKLAR

A TARATMA
87/2-5: 50/15: 54/49- 50: 36/82: 19/35: 56/62- 74: 11/7: 37/11: 39/62: 40/57: 44/38  
39:46/3; 16/3; 21/30; 21/33: 52/35-36;

E VARLIĞIN YÖNETİMİ (MÜLK)
92/13; 97/3- 5: 50/43: 54/50; 38/66; 7/158: 7/54: 72/12: 36/83: 25/1-2: 25/59: 35/1- 
2:35/10: 35/15-17: 35/41: 19/93; 20/5- 6: 17/44; 10/3; 10/31: 10/55-56: 6/3: 6/59-65; 
6/95-96:37/5:31/26; 31/29-30: 34/1; 39/63; 40/68:42/12:42/4; 18/26; 21/19-20; 23/17: 
32/5- 6; 52/37; 67/1; 67/19-20:30/26-27:3/109:3/189: 3/26-27: 3/83; 4/126; 4/131 -133; 
57/1-2:57/4-6:13/12-13: 13/15:13/2-4:55/17-18:55/29-30:55/33-34:65/12:24/41-44; 
22/18: 22/61: 22/64: 64/1; 64/11; 61/1: 62/1: 48/7; 5/120: 5/17; 5/40:

C. TABİAT (GÖKLER VE YER)
1. Tabiatın Yaratılışı
50/38: 50/6-11: 25/61: 15/85: 6/38: 6/97; 6/99; 31/10-11: 21/16-17; 32/4: 55/19-25: 
65/12: 24/45:
2. Tabiatın Düzeni
87/2-3; 50/6; 54/49-50: 25/1-2: 25/45-46: 25/53: 25/61: 35/13: 20/50: 27/88: 17/12: 
10/5: 15/16-23; 6/96; 31/10: 31/29; 39/5; 41/10-12; 42/11; 43/10-11; 45/12; 46/3: 
51/20-23; 51/47- 49: 51/7-8; 14/32-33; 21/33: 23/18; 32/5-6: 67/3-5; 78/6-7: 2/189; 
13/2: 55/19-21; 55/5-7: 24/43-45: 22/65;
3. Tabiatın İnsanın Hizmetine Verilmesi
74/11-14: 80/23-32; 77/25-27; 7/10; 7/26; 36/71-73; 25/45-50; 35/12; 20/52-55; 
27/86:28/73; 17/12; 17/66; 17/70; 10/5; 10/67: 15/16-23: 6/99: 31/20; 40/61; 40/64: 
40/79-80:43/10-14: 45/12-13: 16/5-18: 16/80-81; 14/32-34:21/31:23/18-22; 32/27; 
67/15: 78/6-16: 79/27-33; 30/48-49; 2/189: 2/22: 2/29: 55/10-13: 22/63;

D. İNSAN
1. İnsanın Yaratılışı
96/1-2: 53/45-46: 80/18-20; 75/37-39: 77/20-23: 50/16: 86/5-7; 38/71-74; 7/11: 
7/189; 25/54; 35/11; 56/57-59; 15/26-31; 6/2: 6/98; 39/6: 40/67; 42/49-50; 23/12-15; 
32/7-9; 52/35; 67/23-24; 30/54; 2/30; 4/1; 55/14: 55/3-4; 76/1-3; 76/28; 22/5: 49/13: 
64/3:
2. iw « ım  Donanımı
a) İnsanın Yetenekleri
92/1-4; 91/1-9; 95/1-6; 90/1-4; 23/78; 32/7-9: 67/23; 2/31: 33/72; 76/2-3:
b) İnsanın Zaaftan
100/1- 8; 80/17; 91/7-10; 75/20-21; 17/100; 17/11: 17/67: 17/83: 10/12; 10/21-23: 
11/9: 12/53; 43/15: 16/4: 21/37; 30/33-34: 30/36; 2/30: 3/14; 4/28; 76/27: 22/66;
3. İnsanın Eceli ve Ölüm
80/21- 22; 75/26-30:50/19; 36/68: 35/11:56/60-61; 56/83-87; 6/2; 6/61-62: 39/42: 40/67; 
16/70; 21/34-35; 23/15; 32/11; 29/57; 3/145; 3/185: 33/16-17; 4/78: 55/26: 63/11;
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E. MELEKLER
74/30-31; 53/26; 53/5-14; 97/3- 5; 7/206; 35/1; 37/164-166; 39/75; 40/7-9; 41/38; 
42/5; 43/80; 21/26-28; 69/16; 70/4; 82/10-12; 2/102; 2/32; 2/97-98; 13/11: 22/75; 
66/ 6 ;

F. CİNLER
1. Genel Olarak Cinler
72/1-15; 27/39; 15/27; 6/100; 6/128-130; 37/6-10; 34/14; 46/29-31; 21/82; 55/15- 
16;
2. İblis (ef-Şeytân)
38/71-85; 7/11-25; 7/27; 17/61-65; 15/28-43; 18/50-51; 2/34-36; 4/118-119;

BİLGİ
A. İLAHİ BİLGİ

85/21-22; 50/4; 35/11; 20/52-53; 56/77-80; 27/75; 17/4; 17/58; 10/61; 11/6: 6/38; 
6/59; 31/27; 34/3; 43/2-4; 30/56; 57/22; 13/39; 22/70;

B. HİKMET
54/1-5; 19/12-14;; 17/23-39; 6/89; 31/12; 43/63; 45/16; 16/125; 2/129; 2/251; 2/269; 
8/29; 3/164; 3/79; 3/81; 33/34; 4/54;

C. GAYB BİLGİSİ
68/47; 38/69-70; 7/187 - 188 72/26-28; 72/8-10; 35/38; 27/65; 28/44-46; 10/39; 
11/49; 12/3; 6/59; 37/6-10; 31/34; 34/14; 18/26; 16/77; 52/38; 52/41-42 67/5; 30/2- 
3: 3/179; 3/44; 33/63; 9/78;

D. BÜTÜ (SİHİR)
113/1-5; 7/111-120; 72/6-7; 20/65-70; 2/102-103;

E. ŞİİR
36/69; 26/221-227;

F. RÜYA TORUMU
17/60; 12/21; 12/36; 12/4-6; 12/41-49; 37/102-106; 8/43; 48/27;

G. BİLGİ EDİNME YOLLARI
1. Doğru Bilginin (İhm) Kaynaklan
a) Bilgi Kaynağı Olarak Vahiy
96/3-5; 10/108; 10/94-95: 6/91; 39/23; 45/6: 21/18 2/147; 3/60;
b) Bilgi Vasıtalarını Etkin Kullanmak
74/54- 55; 54/17, 22, 32, 40; 17/36; 6/36; 6/50; 39/17-18; 16/78; 2/31- 33; 4/83: 
49/6;
2. Bilgisizliğin (Cehalet) Kaynaklan
a) Sorgulama Yetersizliği (Taklit)
aa) Çoğunluğa (Topluma) Uymak 
6/116-117; 5/100;
ab) Atalara (Geleneğe) Uymak
7/28; 10/78; 11/109; 37/69-70; 31/21; 43/21-22; 2/170; 5/104- 105;
b) Bilgi Vasıtalarım Etkin Kullanmamak 
ba) Zanna Uymak
68/36-41; 53/23; 53/27- 28; 10/36; 10/68; 43/20;
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bb) Aklın, Arzuların Güdümüne Girmesi (Hevâya Uymak)
74/49-51; 7/179; 28/50; 10/42 - 43; 6/119; 46/26; 52/32: 30/29; 47/14; 22/46;

H. BİLGİNİN GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR
7/175-178; 35/28; 28/79- 80; 11/116; 2/44; 22/54; 62/5; 5/63;

DİN
A . İNSANIN YARATILIŞ AMACI: DENENME (İMTİHAN)

53/31-32; 86/1- 4; 7/172-174; 35/39; 11/118-119; 11/7; 6/165; 6/44; 6/53; 45/22; 
51/56; 18/7; 16/65-69; 16/93; 23/114-115; 67/2; 29/1- 6; 2/155-156; 8/28; 3/186: 
47/31; 64/15;

E. İNSANIN İKİ TEMEL TERCİHİ: İMAN VE KÜFÜR
1. imanı (Hidâyet) ve Küfrü (Dalâlet) Doğuran Etkenler
t) İnsanın Kendinden Kaynaklanan Etkenler
96/6-7; 73/19; 74/11-26; 92/4-10; 7/146; 7/172; -174; 7/176: 7/179; 25/44; 25/62: 
35/18-22:35/39; 17/15; 10/101; 10/108; 10/31-32; 10/42-43; 10/6; 10/96-97: 11/20- 
21: 12/105-106; 6/104; 6/36: 6/39; 31/20: 31/7; 39/59; 40/35; 40/56; 40/63; 43/22  
-25; 43/40; 45/23; 18/55; 16/23-25; 21/30; 21/32:23/66-69; 30/52-53; 29/69: 83/14; 
8/22-23; 3/191; 4/155-158; 13/19; 22/8-9; 66/10-12: 9/124-127;
b) Allah'ın Yol Göstermesi ve Saptırması
92/12; 7/178; 7/186; 7/30; 7/43; 17/ 97; 17/45; 10/25; 10/32-33; 10/99-100; 6/125: 
6/39; 39/22; 39/36-37; 42/44; 42/46; 45/23; 18/57; 16/104; 16/37; 14/27; 32/13; 
30/59; 29/69; 2/257; 2/6-7; 8/23; 49/7-8; 64/11;
c) Çevrenin Etkisi
7/200-202; 7/30; 36/59-62; 19/83-84; 26/72-74; 6/128-129; 6/43; 6/66-69; 6/71; 34 /
31-33; 41/36; 43/36-37; 43/62; 16/98-100; 14/22; 2/168-169; 3/100-101; 3/149-150; 
4/120-121; 4/140; 4/89; 22/25; 22/3-4; 58/19; 37/69-70;
2. İki Temel İnanç Grubu
4 inananlar (Mü minler) ve Nitelikleri
92/5-7; 103/1-3; 7/157; 25/63-69; 35/29; 27/2-3; 28/52- 55; 17/107-109; 11/17; 11/23; 
6/48; 6/82; 31/4-5; 39/33-35; 41/33; 42/36-39; 51/15-19; 16/30; 23/1-11: 23/57-61: 
70/22-35; 84/25; 29/9; 2/218; 2/277; 2/3-5; 2/62; 2/82; 8/2-4; 3/104-106; 3/113-115; 
3/134-136; 3/16-17; 3/195; 3/198; 33/35; 4/152 4/162; 4/175; 4/69-70; 47/17; 13/19- 
24; 13/29; 98/7-8; 59/9-10; 24/51-52; 22/41; 58/22; 5/7; 9/111-112: : 9/44: 9/71-72; 
9/88-89;
b) in a n m a y a n la r  (Kafirler) ve Nitelikleri
96/9-10,14; 92/8-10; 107/1-3; 85/8-10; 75/31-35; 7/182- 183; 36/44-47; 35/10: 
26/198-202; 17/97; 10/96-97; 11/18-22; 11/5; 15/2-3; 6/112-113; 6/4-11; 6/49; 31/6- 
7; 39/32; 40/4; 40/69; 41/5; 42/16; 42/35; 45/7-10; 46/32; 88/23-25; 18/100-102 
18/56-57; 16/105; 16/83; 16/88; 14/13-15; 14/28-29; 14/3; 21/39-40; 23/99-100  
32/22; 82/9-12; 84/20-24; 30/51-53; 30/7-10; 29/12-13; 29/23; 83/13-14; 83/29-33  
2/105; 2/114; 2/161-162; 2/212; 2/257; 2/27-28; 2/6-7; 2/81; 2/99-101; 8/36-38  
8/55; 8/59; 3/10-12; 3/116-117; 3/176-178; 3/196-197; 4/150-151; 4/167-169: 47/34  
13/25; 13/34; 13/5; 98/1-3; 98/6: 24/57; 22/25; 22/55: 22/72; 64/10; 61 /7- 8; 48/5- 
6; 5/86; 9/32;
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C. MEVCUT DİNİ GRUPLAR
1. Putatapanlar (Müşrikler)
68/10-16; 7/37; 25/55; 25/60; 27/66 - 69; 17/41; 12/106; 6/136- 140; 6/21; 37/11-21; 
37/69- 74; 39/15; 39/38; 39/45; 41/7; 42/6; 43/9; 46/17-18; 16/116-117; 16/20- 21; 
16/56- 59; 16/62; 16/73; 14/30; 29/61; 29/63; 29/65-68; 2/165; 3/151; 4/116-117; 
22/11-13:22/74; 48/6;
2. Ehl-i Kitap
a) Yahudiler
35/32; 10/68- 70; 42/14; 16/118; 16/124; 2/111- 113; 2/122-123; 2/159; 2/174-176; 
2/211; 2/40-48; 2/75-80; 2/94; 3/181-184; 3/187-188; 3/19; 3/199; 3/21-25; 3/75-78; 
4/153-162; 4/44-47; 4/49-55; 57/16; 98/4-5; 62/6-8; 5/13; 5/41- 45; 5/64-66; 5/78- 
82;
b) Hıristiyanlar
35/32; 10/68-70; 42/14; 2/111-113; 2/116; 2/253; 3/19; 3/199; 4/171-172: 57/16; 
57/27-29; 98/4- 5; 5/14; 5/17; 5/65-66; 5/72-76; 5/82-85;
3. Sahiller ve Mecûsiler 
2/62; 22/17; 5/69;

D. FITRAT DİNİ İSLAM (HANİFLİK)
103/1-3; 6/126-127; 6/161-163; 6/71-72; 31/22; 42/13; 16/123; 21/92-94; 23/51-53; 
30/30-32; 30/43; 2/130-133; 2/135-140; 3/19; 3/67; 3/83-85; 3/95; 4/125; 22/30-31; 
22/78; 61/9; 5/3; 5/69;

İTİKAD
A. İMAN ESASLARI

2/285; 2/62; 3/84; 4/136; 4/150-152; 4/170; 57/28; 57/8; 64/8; 5/69;
B. ALLAH

1. Allah’ın Varlığı ve Varlığının Delilleri
36/33- 44; 35/27- 28; 26/7-8: 27/93; 10/6; 31/31; 39/21; 40/81; 41/37; 41/39; 41/53: 
42/29; 42/32-34; 45/3-6; 88/17-20; 16/79; 23/80; 30/20-25; 30/46; 29/19-21; 29/44; 
2/164; 3/190; 57/17;
2. Allah'ın Birliği (Tevhid)
73/9: 112/1-4; 38/65; 35/3; 20/98; 27/59-64; 17/111; 17/42-43; 10/68; 6/164:37/1- 
5; 37/180; 39/4; 40/62: 40/65: 43/45; 43/81; 43/84; 44/8; 51/50-51; 18/110; 16/51; 
21/108; 21/22; 21/25-26; 2/163; 3/18;
3. Allah’ın Sıfatlan (Ne Olduğu, Neler Taptığı)
53/43-54; 85/12-16: 50/16-17; 7/156; 36/12; 35/38; 19/35- 36: 20/110; 20/82; 
26/217-220; 26/75-83; 26/9; 27/73- 74; 28/68- 70; 17/25; 17/54-55; 17/60; 17/99; 
10/107; 10/44; 10/61; 10/64- 65; 15/24; 15/86; 6/101-103; 6/115; 6/12-14; 6/147; 
6/18; 6/3: 6/73: 34/2; 39/53; 40/19- 20; 40/2-3; 41/47; 42/11; 42/19; 42/25-26; 
42/31; 42/49- 50: 42/9; 43/85; 45/36- 37; 18/109; 16/19; 14/38; 21/110; 21/23: 
23/116: 23/92; 67/13- 14; 29/20-22; 29/42: 2/116; 2/117; 2/255; 3/1-2; 3/129; 
3/26-27; 3/29; 3/5-6; 33/43; 33/54; 4/87; 57/3: 13/41-42; 13/8-10; 55/26-28; 
59/1; 59/22- 23; 24/35; 24/64; 22/70; 22/76; 58/7; 49/18; 64/18; 64/4; 5/98; 9/116; 
9/78;
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4. Allah'ın İsimleri
87/1; 7/180; 20/8; 56/96; 17/110; 55/78; 59/22- 24;

C. PEYGAMBERLİK (NÜBÜVVET)

1. Genel Olarak Peygamberlik
7/35-36; 36/30; 25/20; 25/31; 25/51; 19/51-61; 17/55; 17/94- 95: 10/74: 12/109: 
15/10-13; 6/112; 6/130-131; 6/48; 6/84-90; 46/9; 51/52- 53: 18/56: 16/2; 16/36: 
16/43-44; 14/4; 14/9-11; 21/25: 21/41; 21/7- 9; 23/31-44; 2/147; 2/213; 2/253; 3/161; 
3/184; 3/33-34; 3/73-74; 3/79- 82; 33/38- 39; 33/7- 8; 4/163- 165; 4/64; 57/25-27: 
13/38- 39; 61/9;
2. Vahiy
73/5; 81/15-21; 53/1-18; 75/16-19; 25/32; 20/114: 26/192-195: 26/210- 212: 28/30- 
32; 28/51 17/85; 10/15-16; 6/91; 6/93; 40/15: 42/1-2: 42/51; 16/102-103; 69/44- 
47 22/52-54;
3. Kitaplar
a) Asli Kitap (el-Kit&b)
85/21-22; 56/77-80; 27/1; 28/1-2; 10/1; 10/37; 12/1; 15/1; 43/4; 32/23; 2/53: 13/1:
b) Kur'an'dan Önce Vahyedilen Kitaplar
87/18-19; 53/36-37; 20/133; 26/196; 28/43; 17/55: 11/110; 40/53-54; 41/45: 45/16- 
18; 21/48; 23/49; 32/23; 3/184; 4/163; 61/6: 5/43- 47:
c) Kur'an
ca) Genel Olarak Kur'an ve Hz. Peygamber'e İndiriliri
87/6- 8; 97/1- 3; 7/1-3; 36/5-6; 36/69-70; 25/1-2; 25/4- 6; 26/1-2; 27/6; 17/105- 107: 
10/15-16; 10/37-40; 11/13-14; 15/87: 15/9: 6/114: 6/155-157; 39/1- 2: 39/41; 40/1- 
2; ; 41/53; 42/52-53; 42/7; 43/43- 44; 45/1; 46/1- 2; 46/10; 18/1-4: 16/89; 14/1-2; 
32/1- 3; 52/33- 34; 29/47- 49; 2/23-24; 2/97; 57/9; 13/1; 55/1-2; 76/23;
cb) Kur'an’ın Kendinden Önceki Kitaplarla Bağlantısı
87/18-19; 7/157; 35/31; 26/196- 197; 10/37; 12/111; 41/43: 46/10: 46/12; 29/48; 
3/3-4: 5/48;
cc) Kur'an'ın Nitelikleri
68/52; 74/54- 55; 81/25-28; 80/13-16; 86/11-14; 54/17. 22. 32. 40; 38/29; 38/67-68; 
38/87- 88; 7/203- 204; 7/52; 25/32; 19/97; 20/1-4; 20/113; 56/75-82; 26/198-199: 
27/1-3; 27/76- 77; 17/81- 82; 17/88- 89; 17/9-10: 10/57- 58: 11/1-2; 12/2; 6/105; 
6/55; 6/92; 31/1-3; 39/23; 39/28; 41/1-5; 41/41-44; 42/17; 43/1-3; 44/1-7; 44/58-59; 
45/11: 45/20; 46/12: 18/1-4; 18/54; 14/52; 21/10: 21/50: 69/38-43; 69/48- 52; 30/58; 
2/1-2: 3/138; 3/7; 4/174; 4/82; 13/37; 59/21; 24/1; 24/34; 24/46; 22/16; 9/124- 
125;
cd) Nesh
16/101:2/106-108;
4. Tebliğ
a) Peygamberlerin Tebliğ Görevi
87/9- 11; 7/35; 6/130; 6/48; 6/69; 42/48; 18/27; 18/56; 16/36: 14/4; 29/18; 2/213; 
3/20: 33/7; 13/40;
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b) Tebliğde Töntem
7/199; 20/44; 26/214-216; 10/99; 6/108; 6/66-69; 41/34-35; 88/21- 22; 16/125; 
23/96-98; 29/46; 2/256; 3/159; 22/67-69;
5. Peygamberlerin Mucizeleri ve Diğer Olağanüstülükleri
7/106- 120: 7/132-134: 7/143: 7/146-147; 20/77-78; 28/30-32; 17/101; 17/59: 10/76; 
40/78; 3/46: 13/38;

D . AHİRET
1. Genel Olarak Ahiret Hayatı
87/16-17; 53/42- 44; 7/169; 28/83; 17/18-21; 17/72; 10/60; 11/103-105; 12/109: 
40/39; 42/36-38; 43/33-35; 18/46; 84/16-19; 29/64; 13/26;
2. Kıyamet
73/14; 74/8-10:81/1-6; 101/1-5: 75/1-15; 77/1-19; 50/20; 54/1-2; 54/46-48; 7/187; 25/25: 
20/105-108; 56/1-10; 27/82- 85; 15/85; 37/19; 31/34; 34/3; 39/67- 68; 40/18; 40/59: 
42/17- 18; 43/61; 45/27; 18/47; 18/8; 18/99; 16/61; 16/77; 21/1; 21/104; 21/109-111; 
21/96 -98; 52/1-12; 67/25- 27; 69/1-3; 69/13-17; 70/1-3; 70/5-14; 78/1- 5; 78/17- 20; 79/1- 
9; 79/34-36; 79/42- 46; 84/1-6; 30/12-14; 33/63:47/18; 55/35-40; 22/1- 2: 22/7;
3. Yeniden Dirilme ve Allah'ın Huzurunda Toplanma (Haşir)
96/8; 68/42-43; 81/7-14; 100/9-11; 80/33-42; 85/1-3; 75/3- 4; 75/37- 40; 50/15; 50/2- 
4; 50/41- 44; 50/9-11; 54/6-8; 7/29; 7/57; 36/32; 36/51- 54; 36/77-83; 19/37- 40; 
19/66- 72; 19/85- 86; 19/94- 95; 20/102-104; 20/124- 127; 27/87; 17/49- 52; 10/4: 
10/45; 11/4; 11/7; 15/24- 25; 37/15-18; 37/50- 62; 31/28; 34/31-33; 34/40- 42; 
34/51-54; 39/30-31; 42/47; 43/67- 68; 46/33; 46/6; 51/1-6; 16/38-40; 16/84; 14/42- 
43; 21/93; 23/114-115; 23/16; 23/79; 32/10-11; 67/24; 70/42-44; 79/10-14; 30/11: 
30/19; 30/50; 30/55- 57; 99/1-6; 57/17; 13/5; 76/27- 28; 22/66; 22/7; 64/7; 64/9;
4. Yargılanma (Hesap)
a) Genel Olarak Hesap
89/21-24; 53/38- 41; 101/6-11; 75/12-15; 75/22- 25; 77/24. 28. 45; 77/46- 50: 50/21- 
29; 86/8-10; 54/52-53; 7/147; 7/170; 7/38-40; 7/6-9; 36/65- 67; 25/22- 23; 25/26-30; 
20/111- 112; 56/8-9; 28/62- 66; 28/74- 75; 17/13- 15; 17/71; 10/26-30: 10/4; 11/111; 
6/130; 6/132; 6/160; 6/164; 6/22- 31; 6/94; 37/20- 34; 31/16; 31/33; 34/26; 39/24; 
39/46- 48; 39/69- 70: 40/10-12; 40/16-17; 40/40; 40/52; 41/20; -23; 41/47-48; 42/23; 
44/40-41:45/28-29; 45/31-35:46/19; 18/103-106; 18/30; 18/47- 49; 18/52; 16/111; 
16/25; 16/27-29; 16/85- 87; 16/89; 14/21-22; 14/44-51; 21/23; 21/47; 23/101-115: 
23/62-67; 32/12; 69/18-20; 78/37- 40; 82/1- 5; 82/17- 19; 84/7-15; 29/12- 13; 83/6- 
12: 2/110; 2/166-167; 2/281; 2/284; 2/286; 3/182; 3/185; 3/30; 4/122-124; 4/40-42: 
99/7; 47/1- 3; 47/8-9; 13/18; 55/31-32; 55/60; 24/23-25; 22/10: 22/17; 22/56; 58/6; 
5/109; 5/116-119; 5/9-10;
b) Amellerin Dünyada Tesbiti
81/10-14; 50/16-18; 50/4; 19/94- 95; 17/13-14; 43/80:45/28- 29; 69/19-24:82/10-12; 
9/121;
c) Dünya Varlığının Ablrette İşe Yaramaması
26/88- 89; 10/54; 6/32; 6/70; 39/47; 69/25-29; 3/10; 3/196-197; 5/36;
d) Şefaat
74/48; 53/26; 7/53; 36/20-25; 19/87; 20/109; 26/90-93. 96-102; 10/3, 18, 49, 54, 106:
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6/51, 70, 94; 34/23; 39/43-44; 40/18; 43/86; 21/28; 32/12-13; 2/48, 123, 254, 255; 
4/85;
e) Allah’ın Bağıtlaması (Al)
25/70-71; 46/16; 67/12; 29/7; 2/284; 4/116: 4/31; 4/48: 4/98-99: 5/39: 9/80;
5. Cezalandırma ve ödüllendirme
a) Genel Olarak Cezalandırma ve Ödüllendirme
68/33- 36: 74/39-47; 92/14- 21; 75/31-37; 77/29-40; 35/7; 27/89- 90; 28/84: 10/52- 
54; 31/33: 41/24; 41/27-28: 41/30-32; 41/8; 42/20; 46/34: 21/94; 32/14: 67/12: 
3/105- 108; 3/56- 57; 4/173: 57/12: 57/19; 47/12; 76/31: 59/20: 48/13:
b) Cennet ve Cennetlikler
87/14-15; 89/27-30; 85/11; 101/6-7; 77/41- 44; 50/31- 35; 54/54-55: 38/48- 54; 7/42- 
45: 36/55- 58; 25/15-16: 25/24; 25/75- 76: 35/33-35: 19/60-63; 19/96; 56/10-40: 
56/88-91; 10/9-10; 11/108: 15/45-48: 37/39-49; 31/8-9: 34/4: 39/20: 39/61: 39/73- 
74:42/22-23; 43/69-73:44/51-57; 45/30:51/15-16; 88/8-16: 18/107-108: 18/31; 16/ 
31-32; 16/96- 97: 14/23: 21/101-103: 32/19: 52/17-28; 69/19-24: 78/31-36: 79/40- 
41; 82/13; 30/15: 29/58-59; 83/18-36; 2/25; 3/133; 3/15: 3/198: 33/44; 4/57; 57/12; 
57/21; 47/15; 13/22- 13/35; 55/46-78: 76/11- 22; 76/5- 6; 98/8: 24/64: 22/14: 22/23- 
24; 22/50; 48/5;
c) Cehennem ve Cehennemlikler
73/11-13; 74/26-37; 87/12-13; 89/25- 26; 101/8-11; 50/30: 90/19- 20; 38/55-64: 7/41: 
7/50-51; 36/59-64; 25/11- 15: 25/34: 35/36- 37: 56/41- 56; 56/92-95: 26/94-104: 
17/97-98; 11/106-107; 15/41-44; 37/62- 68; 34/38; 34/5: 39/16; 39/60; 39/71-72; 
40/47-50; 40/71-76; 41/19: 41/29; 42/44-46; 43/74-78; 44/43 -50; 46/20; 51/12-14; 
88/1-7; 18/100-101; 18/29; 18/53; 16/88; 14/16-17; 21/100: 21/39-40; 32/20; 52/13- 
16; 67/6-11; 69/30-37; 70/15-18: 78/21-30: 79/35-39: 82/14- 16; 30/16: 83/15- 17; 
3/131; 33/64-68; 4/56; 57/12- 15: 55/41 45; 76/4: 22/19-22: 22/51; 22/57: 66/6-7; 
64/10; 5/37; 9/35;
d) A rif 
7/46-49;

E. BATIL İNANÇLAR
1. Allah’a Eş Koşma (Şirk)
74/18-25: 53/15-23; 7/189- 198: 72/18: 36/74- 75; 25/3; 25/43; 35/13-14; 35/40; 
19/81- 82; 19/88-94; 26/213; 27/59- 64; 28/71- 72; 17/22: 17/40: 17/42; 17/56- 57; 
10/18; 10/34-36; 10/66: 10/68; 11/109; 12/39-40: 6/1; 6/100; 6/40-41:6/71:37/149- 
163: 37/85-96; 31/10-11; 31/13: 31/20: 31/25; 34/22; 34/24: 34/27: 34/40- 42: 39/3- 
4; 39/43-44; 39/67; 40/42; 40/73-74; 41/47- 48; 41/54; 41/9; 43/15-19; 43/86-87; 
46/ 28; 46/4-5; 18/14; 16/17; 21/18; 21/21-24; 21/29: 21/98 -99: 23/117; 23/84- 91; 
52/39; 52/43; 30/33-36; 30/40; 8/35: 4/116; 4/48; 13/16: 13/33; 22/62; 22/71: 5/76; 
9/30-31:
2. Tİğût
39/17-18 16/36; 2/256-257; 4/51; 4/60; 4/76; 5/60;
3. Hurafeler 
2/189; 5/103; 5/90;
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İBADET
A. ALLAH'A KULLUK

73/20: 25/17-19; 19/65: 17/22-23: 30/2-3; 40/14. 40/60. 2/21: 22/78.
1. DÜZENLİ İBADETLE* (İBAdAT-I MERSÛME)

1. N u u ı
ı)  O— >1 Olarak N ıa u
107/4-7; 7/170: 7/29; 25/64: 19/31; 19/54-55: 19/59.20/132:20/14 17/110 10 <' 
11/87; 6/92: 31/17; 42/36-38: 14/31; 14/40; 21/73; 23/1-6; 70/22-35, 29/45 2 i 

2/45-46; 4/142: 4/43: 24/37; 22/77; 5/12; 9/18; 9/54;
b) Nama «m Farziyeti re  Namaz Vakitleri
50/39- 40; 20/130; 17/78- 79; 11/114; 30/17-18; 2/110; 2/238 239: 2/43, 2/83, 24 5h 
24/58: 22/78;
e) Oositi, Abdeat re  Teyemmüm 
4/43; 5/6:
d) Kıble
2/115:2/142-150;
e) Cama Namazı 
62/9-10;
0  Cenaze Namazı 
9/84;
f) Zorluk Halinde Namaz 
4/101-103;
2. Oruç
2/183-185; 2/187;
3. Hac
a) Haccın Farziyeti re  llenaaiki
2/158 2/196- 200; 2/203; 3/96- 97: 22/27-29; 5/1-2; 5/94- 97;
b) Kabe
29/67; 2/125-128: 3/96- 97; 22/25-26; 5/97;
c) Kurban Keamek
108/2: 2/196: 22/27-28: 22/32 -34; 22/36-37; 5/27; 5/97;

C. KEFARETLER
1. Temin Kefareti 
66/2: 5/89.
2. İhram Kefareti 
5/95;
3 .  Zıbar Kefareti 
58/3-4;
4. Tanlışlıkla Adam öldürme Kefareti 
4/92;

D. MABEDLER
7/31; 72/18; 2/114; 24/36; 22/40; 9/107- 110; 9/17-19; 9/28;

E. DİN ADAMLARI
5/82-85; 9/31:9/34-35;
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AHLAK
A. İNSAN DAVRANIŞLARININ OLUŞMASI

1. İntan Davranışlarının Allah Tarafından Belirlenmesi
74/56; 81/29; 95/4-6; 36/7-11; 35/8: 6/148-149; 39/19; 43/20; 16/35; 32/13; 8/24; 
4/78; 57/22- 23; 76/29-30; 9/115; 9/51; 9/77;
2. İnsanın Davranış Özgürlügil ve Sorumluluğu
68/7; 74/38: 92/5-10; 53/38-41: 91/7-10; 95/4-6; 75/36; 50/17-18; 7/172-174: 7/42; 
35/18-22; 19/76; 17/84; 6/104; 34/25: 39/41; 39/51; 39/7; 40/58; 41/34; 41/40; 
41/46: 42/13; 42/30: 42/8: 45/15: 45/21; 18/29; 16/104: 16/106-109; 16/34; 23/62: 
32/18; 52/21; 67/22: 30/41-42: 30/44-45; 2/286: 8/53; 33/5: 33/72-73; 4/79; 47/14; 
13/11; 76/3: 64/11; 64/2; 61/5:
3. Ahlaki Davranışın Oluşmasında Çevrenin Rolü
114/1-6: 7/200; -202: 7/27; 35/6: 6/68; 41/25; 2/268: 3/175: 33/67-68; 4/140; 4/97- 
99: 24/21;

B. İNSANIN ALLAH'A KARŞI AHLAKİ SORUMLULUKLARI
1. İyi ve Övülen Tutum ve Davranışlar
a) Allah'a Karşı Saygılı Olmak ve O'nun Azabından Sakınmak (Takva)
74/56; 7/26: 26/184: 39/9-10: 16/52: 21/49: 23/57-59: 70/27- 28: 30/31-32: 2/103; 
3/102; 4/131: 57/28: 59/18: 22/1: 22/37: 58/9: 49/1: 49/13; 64/16: 5/93; 9/119;
b) Allah’ı Sevmek ve O nu Anmak (Zikr)
73/8: 19/96: 10/62- 64: 39/23; 42/23; 23/60-61; 2/165; 8/2: 3/31; 33/41- 42: 57/16; 
13/28: 76/26; 24/37-38; 63/9:
c) Allah'a Karşı Minnettarlık (Şükr)
7/205; 7/55-56: 25/64; 25/73; 37/182; 31/12; 39/9: 16/114: 16/48- 50: 23/78; 32/15- 
17; 30/31-32; 2/152: 2/172; 8/29; 3/162- 163; 4/147; 57/16; 22/32: 22/34-35; 49/13;
d) Allah’a İçten Bağlılık (İhlAs)
73/8;; 92/19-20; 38/82-83: 7/29: 15/39-40; 31/22; 39/11: 39/14; 39/2; 40/14; 40/65; 
2/112; 2/139; 2/207; 2/265; 3/16-17; 4/114: 98/5; 59/8; 48/29:
e) Allah'tan özür ve Bağışlanma Dilemek
28/67: 11/3:11/90; 6/54: 16/119: 2/160:3/16-17: 4/106: 4/110: 4/17-18:4/64: 66/8; 
9/113-114; 110/3; 47/19;
Ş Allah'ı Tardıma Çağırmak (Dua)
1/1-7; 113/1-5; 114/1-6: 7/155-156; 25/74; 25/77; 17/80; 11/45-47; 40/60; 40/7-9; 
14/39-41; 21/112; 23/118; 2/153; 2/186; 2/201; 2/45-46; 3/191-195: 3/53; 3/8-9: 
59/10: 9/80;
g) Allah'a Güvenmek ve O'na Dayanmak (Tevekkül)
73/9; 25/58; 11/123; 39/36: 42/10; 18/23-24; 14/12: 29/58-59; 33/3; 64/13;
2. Kötü ve Terilen Tutum ve Davranışlar
a) Allah'a Karşı Büyüklenmek ve Kendini Teterli Görmek (Tekebbür ve İstiğnfi) 
96/6-8; 90/5; 31/7; 39/59; 16/23- 25; 8/22- 23; 4/155-158; 22/8-9;
b) Allah'a Karşı Nankörlük ve O'na Düşmanlık (Küfr)
89/15-16; 95/7- 8; 90/8-16; 10/12; 6/63- 64; 31/32; 39/49- 50; 39/8:41/50- 51; 42/48; 
16/53-55; 16/72- 74; 82/6-8; 2/98; 3/162; 59/19;
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c) Allah'dan Ümit Kesmek
15/55- 56; 39/53; 41/49; 30/36; 29/23; 22/15;
d) Allah'ı ve İsmini İstismar Etmek 
2/224; 63/2; 58/16;
e) Dinde Afin Gitmek
7/32; 6/119; 5/101- 102; 5/77; 5/87;

C. İNSANIN KENDİSİNE VE ÇEVRESİNE KARŞI AHLÂKÎ SORUMLULUKLARI 
1. İyi ve Övülen Tutum ve Davranışlar
a) Genel Olarak İyilik ve Doğruluk
90/11- 18; 25/70; 35/10; 11/112; 6/151-153; 31/13-19; 42/36-38; 46/13-14; 16/90: 
70/22-35; 2/177; 2/189; 3/92; 33/35; 60/12; 4/36; 4/85;
b) İyilerle Dost Olmak
11/113; 8/72; 60/1-2; 60/13; 4/139; 4/144; 58/22; 5/51; 9/71;
c) İyilikte Yardımlaşmak ve Kötülüğe Karşı Koymak
7/164; 31/17; 42/39; 3/104; 3/110; 3/113-114; 3/200; 4/114; 5/48; 23/61 22/41:
58/9; 9/71;
d) Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfâk)
92/5-7; 107/1-7; 17/26; 17/28; 34/39; 51/19; 14/31; 23/60-61; 2/195; 2/215; 2/219: 
2/245; 2/254; 2/267-268; 2/270-274; 2/280; 3/134; 3/92; 4/8; 57/18; 57/7; 76/8-10:
59/9; 24/22; 63/10; 64/17;
e) Namuslu Olmak (İffeti Korumak)
33/59; 24/26; 24/30- 31; 24/33; 24/60;
f) Arabuluculuk Yapmak j  :
2/182; 2/224; 4/114; 49/9-10;
g) Emanete Riayet Etmek
23/8; 70/32- 33; 2/283; 3/75-76; 4/58; , f
b) Adil Olmak j
7/29; 16/76; 16/90; 60/8; 4/58; 57/25; 49/9: 5/42; 5/8;
ı) Kardeşlik f
3/103; 49/10; 49/13; j
i) Hoşgörü ve Bağışlama i
25/63; 25/72; 28/54; 42/43; 16/126; 2/263; 3/134; 4/149; 24/22; 22/60; 64/14; 1
j) Olumsuzluklara Karşı Dayanıkh Olma ve Direnme (Sabr) : *
73/10; 103/1-3; 90/17; 28/54; 11/11; 11/115; 31/17; 16/126-127; 2/153; 2/155-157: ; j
2/45; 3/200; r j;
k) Alçakgönüllülük (Tevâzu) j f
25/63; 17/24; 17/37:31/18-19; 1
l) Sözünde Durmak ve Yeminini Yerine Getirmek ' .
17/34; 16/91-92; 16/94-95: 23/8; 70/32; 2/225; 76/7; 49/15; 61/2-3; 5/89: ' 1
m) Köleyi özgürleştirmek
90/12 - 13: 4/92; 24/33; 58/3: 5/89; * j
n) Görgülü Olmak * 
4/86; 24/27-29: 24/58-59; 24/61;
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0) Dtinya-Ahiret Dengesini Korumak
94/5- 8; 53/24-25; 28/60; 28/76-77; 16/30; 2/201-202; 47/36; 
ö) İntanlara İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek 
103/1-3; 17/23-24; 17/28; 17/53; 29/8: 4/36; 2/262-63;
2. Kötü ve Terilen Tutum ve Davranışlar
a) Genel Olarak Kötülük
68/10-16; 7/33; 17/36-39; 16/90; 4/148; 4/85;
b) C im rilik
92/8-11; 89/17- 20; 104/1, 3; 17/29; 70/19- 21; 3/180; 4/37; 57/24; 64/16:
c) İftira
33/58; 4/112; 24/23-24; 24/4;
d) Tapılan İyiliği Başa Kakmak 
74/6:2/262-264; 76/8-10;
e) Başkalarını Çekiştirmek (Gıybet)
104/1:49/12;
f) Kendini Beğenmişlik (Kibir)
90/5; 28/76-77; 17/37; 31/18; 4/36; 57/23;
g) Bozgunculuk (İfsâd)
7/56; 7/74; 28/77; 30/41; 58/9;
h) Çekememezlik (Hased)
113/1-5:4/32;
ı) Savurganlık (İsraf)
7/31;20/81; 17/26-27; 17/29;
1) Adam Öldürmek 
17/31; 17/33; 4/93; 5/32;
j) Talan Söylemek
25/72; 45/7-8; 33/70-71; 22/30; 61/2- 3;
k) İnsanları Küçük Düşürmek 
104/1:49/11;
l) Gösteriş Tapmak (Riyâ)
107/4-7; 2/264; 8/47; 4/38-39;
m) Zina ve Fuhuş
17/32; 6/151; 16/90; 24/19; 24/3; 24/33;
n) Eşcinsellik 
7/80-81; 27/54-55;
o) Önyargılı Olmak (Sû-i Zan)
4/94; 49/12;
ö) Sarhoşluk ve Kumar 
2/219; 5/90- 91;
p) Dünyaya Aşın Düşkünlük (Sekülerlik)
73/11-13; 74/11-16; 111/1-5; 87/16-17; 53/29-30; 75/20-21; 104/1, 3-9; 90/6-7; 35/5: 
20/131: 27/4-5: 28/76-82; 10/7-8; 11/15-16; 15/3; 6/130; 6/29; 6/70: 31/33; 34/34- 
37; 43/33-39; 44/34-36; 45/24-26; 16/106-107; 23/33-38; 30/7-10: 2/200; 4/134; 
57/20; 13/26; 76/27; 59/19; 63/9; 9/24; 9/55;
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r) B ü yü cü lü k  v e  B ü yü ye B aşvurm ak  
113/1-5: 2/102-103;
a) R ü şv et A lm ak v e  V erm ek  
2/188;

TOPLUMSAL DÜZEN VE HUKUK
A. AİLE HAYATI

1. Ana-Baba
17/23-24; 6/151; 31/14-15; 46/15; 14/41; 29/8; 2/83; 4/36; 9/113-114; 9/23-24:
2. Karı-Koca
30/21; 2/222-223; 4/128; 4/19- 21; 4/34-35; 58/1- 4;
3. Çocuklar
17/31; 6/140; 42/49-50; 18/46: 2/233; 8/28; 60/12; 60/3: 65/6; 63/9; 64/15;
4. Akrabalık ve Akrabalar
16/90; 2/27:60/3; 4/36; 13/21; 13/25; 24/61:9/113;
5. Sütanneliği ve Sütkardeşliği 
2/233; 4/23; 65/6;
6. Evlat Edinme 
33/37; 33/4- 5; 33/40;
7. Kardeşlik Akdi 
4/33;
8. Yetimler ve Vesayet 
17/34; 2/220; 4/2-6; 4/9-10;

B. HUKUK
1. Yasama Yetkisi
10/59; 42/21; 16/116; 3/32; 33/36; 4/105; 4/13-14; 4/65; 59/7; 24/51; 5/44-50; 5/87;
2. Kamu Hukuku
a) Ceza Hukuku
aa) Cezaların Şahsiliği 
53/38-39; 35/18;
ab) Cezalar (Hadler)
42/40-41;
Adam Öldürme ve Müessir Fiiller 
17/33; 2/178-179; 4/92-93; 5/45;
Zina
24/2-10; 17/32; 25/68-69; 61/12;
Eşcinsellik
4/15-16;
Hırsızlık (Sirkat)
5/38
Zina İftirası (Kazif)
24/4- 5;
Terör (Hirabe)
5/33-34;



Konular. Kavramlar, isimler indeksi 617

b) M uhakem e U su lü
ba) Y argıçlık
4/105-107; 4/135; 4/65; 49/6; 5/8;
bb) Tanıklık
70/33; 2/282; -283; 4/135; 4/15; 24/13; 24/4-10; 5/106-108;
c) Küle Hukuku 
24/33;
3. ösel Hukuk
a) E vlen m e-B oşan m a (N ik ah-T alak)
2/221; 2/226-237; 2/240- 242; 33/4; 33/49; 60/10-11; 4/127-130; 4/22-28; 4/3-4; 
4/35; 65/1-7; 24/32-33; 5/5;
b) Miras ve Vasiyet
2/180-182; 33/6: 4/11-13; 4/176; 4/33; 4/7-8; 5/106-108;

C. İKTİSAT
1. Rızık
a) Allah’ın Rızık Vermesi
53/48: 7/10: 72/16-17; 17/30; 15/20; 34/24; 34/36; 34/39; 39/52; 40/13; 42/27-28; 
43/32-35; 51/57- 58; 16/71; 67/21; 30/37; 29/17; 29/60; 29/62; 13/26; 24/32; 9/28:
b) insanın Rukını Temin İçin Çalıyması
73/20; 35/12: 28/73; 17/12; 17/66; 45/12; 67/15; 30/23; 30/46; 4/32; 62/10;
c) Helaller ve Haramlar
7/32; 10/59; 6/118-121; 6/141-146; 6/150-151; 16/115; 2/168; 2/172-173; 3/93; 
22/30; 5 /1-5; 5/87-88; 5/90- 91;
d) Ruhsatlar 
6/119; 2/173;
2. Ticaret
a) Alışverişler (Ticaret)
2/275; 4/29; 2/198;
b) Anlaşmalar (Akitler)
5/1:
c) Borçlanma
2/245; 2/280; 2/282-283;
d) Rehin 
2/283:
3. İktisadi Sorumluluklar
a) Zekat ve Sadaka
73/20; 19/31; 30/38; 2/43; 57/10-11; 47/36-38; 9/60;
b) Vergiler 
6/141; 9/29;
c) Miras Bırakma (Veraset)
4/33;
4. Gayn Meşru İktisadi Davranışlar 
a) Aldatma
26/181-183; 17/35; 11/84-85; 83/1-5; 4/29-30; 55/8-9; 8/62;
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b) Gasb ve Hırsızlık 
2/188: 60/12; 4/29-32;
c) Tefecilik (Kibİ)
30/39; 2/275- 276; 2/278-280; 3/130;

D. SİYASET
1. Siyasal Egemenlik
8/20-21; 8/24; 8/27; 8/46; 3/132; 4/59; 47/33; 24/56; 64/12; 5/33-34; 5/92;
2. Yönetim İlkeleri
a) Danışma (Şûra)
42/36-38; 3/159:
b) Adaleti Sağlamak
38/26; 16/126; 60/8; 4/105-109; 4/135; 4/58; 5/8;
c) Görevi Ehline Vermek 
4/58;
d) İyiliği Ayakta Tutmak ve Kötülüğü Engellemek (el-emru bil-ma'rûf ve'n-nebyu 
'anil-munker)
2/143; 3/104; 3/110; 22/41; 2/43: 3/110
3. Temel Hak ve Özgürlükler
a) İnanç ve Düşünce Özgürlüğü 
10/99; 88/21-22; 2/256;
b) Yaşama Hakkı
17/31; 17/33; 4/92-93; 5/32;
c) Akim ve İnsan Onurunun Korunması 
49/11; 5/90-91;
d) Neslin ve İffetin Korunması 
17/32; 24/19; 24/33:
e) Mülkiyet Hakkı
16/71; 2/188; 4/29-30; 4/32;
4. Başka Topluluklarla İlişkiler
a) Barışın Esas Oluşu
45/14; 2/208: 8/61-62: 60/7-8; 4/77; 4/94; 49/9-10;
b) Savaşı Zorunlu Kılan Nedenler
42/42; 2/190-193: 2/243-244; 60/9; 4/75; 4/89; 4/91; 22/39- 40; 49/9:
c) Savaş (Cihad)
ca) Gerektiğinde Savaşmaya Teşvik
2/216; 8/39; 8/45; 8/65-66; 3/139; 3/142-148; 3/158; 4/104; 4/74; 4/76-78: 4/84: 
4/95-96; 47/35; 47/4- 6; 22/78; 66/9; 61/10-14; 61/4; 5/35; 9/111; 9/123; 9/14-16: 
9/19-22; 9/38-41; 9/52; 9/73;
cb) Ordu Kurma ve Askeri Donanım 
8/60: 4/71;
cc) Savaş Esirleri 
8/67-71; 4/24; 47/4:
cd) Fey' ve Ganimet 
8/1:8/41:8/69; 59/7- 8;
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ce) Şehitlik ve Gazilik
2/154: 3/157; 3/169- 172; 4/74: 9/52;
d) Savaşta İlahi Tardım
8/62: 8/64; 8/9-12; 3/13; 3/160; 33/9; 47/35; 47/7; 22/60; 61/13: 48/4; 5/11; 9/25- 
27:
cg) Savaşa Katılmamasına İrin Verilenler 
48/17; 9 /91-92;
ch) Savaşmanın Taşak Olduğu Zamanlar 
2/194; 2/217; 9/36-37;
d) Antlaşma (Sulh)
8/56-58; 8/71- 72; 4/90; 22/38; 9 /1- 13;
e) Hicret Etmek
29/56: 4/97-100: 22/58- 59; 9/20-22:
0 Sığınman Almak (Eman)
9/6;
g) İ n a n m a y a n la r la  Dostluk
3/28; 4/144: 5/51- 57;

HZ. MUHAMMED (SÎRET)
A. HZ. MUHAMMED’İN BEŞERİ YÖNÜ

3/144; 7/188; 10/49; 6/14-17; 6/50; 41/6; 46/9; 18/110; 16/43-44; 21/34; 22/52-54;
B. HZ. MUHAMMED’İN AYRICALIKLI YÖNÜ

33/56; 68/1-4; 94/1-4; 17/79; 52/48; 33/6; 33/53; 48/1-2;
C. HZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİĞİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1. Peygamberliği
73/1-7; 73/15; 38/86; 7/158; 36/1-4; 28/85-88; 10/2; 10/108-109; 6/19-20; 16/64; 
21/107; 3/164; 33/40; 33/45-48; 4/166; 13/30; 76/23-25; 62/2-4; 48/28-29; 5/15- 
16 5/19; 9/33; 9/128-129;
2. Yalnızca Allah'tan Aldığı Talimata Uyma Yükümlülüğü
72/20-23; 10/15-17; 10/104-106; 10/108-109; 6/106; 34/50; 39/11-14; 39/65-66: 
40/66; 46/8; 69/44-47; 33/1-2: 13/37;
3. Allah'tan Aldığım İletme ve Hakikati Duyurma (Tebliğ) Görevi
81/24; 50/45; 72/22-23; 28/56; 10/15-17; 12/103-104; 15/94; 6/90; 16/82; 69/44-47; 
5/67; 5/99;
4. Uyarma (İnzar) ve Müjdeleme (Tebşir) Görevi
53/56; 74/1-6; 87/9; 38/65; 38/70; 25/56-57; 35/23-24; 19/39; 19/97; 27/91-92; 6/51; 
34/28; 46/9: 14/44; 22/49; 48/8-9;
5. Mttslümanlar’m Hz.Peygamber’e İtaat Yükümlülükleri 
4/59-65; 7/157: 3/31-32: 33/21; 4/80; 24/54;

D. HZ. PEYGAMBER VE MUCİZE
1. Hz.Peygamber'e Yöneltilen Mucize Talepleri
74/52-53: 25/7-10; 25/21-22; 20/133-135; 17/59: 17/90-96; 10/20: 11/12; 15/7-8: 
15/14-15; 6/7-8; 6/37; 6/109-111; 6/124; 6/158; 21/5: 29/50-51; 2/118; 2/209-210; 
3/183:4/153: 13/7; 13/27; 13/31;
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2. tan  Olayı 
17/1; 17/60;

E. HZ. PEYGAMBER İN AİLE HAYATI VE EŞLERİ
33/6: 33/53-55: 33/28-34; 33/37; 33/50-52; 33/59; 33/57-58; 24/11-20: 66/1-5;

P. HZ. PEYGAMBER E YÖNELİK UYARILAR
80/1-12; 33/1-3; 33/37-39; 28/86-88; 17/73-75; 17/86-87; 10/94-95; 11/12; 6/35: 
6/52-55; 18/6; 18/28; 16/126; 8/67-68; 3/128; 4/105-113; 68/48; 9/43:

G. HZ. PEYGAMBER E YÖNELİK TESELLİLER
73/10-11; 93/1 -11; 94/1 -4; 108/1 -3:38/17; 36/76; 35/4; 35/25-26; 20/131 -132; 27/70; 
27/78-81; 10/65:15/87-89; 15/97-99; 6/33-35; 31/23-24; 40/4-5:40/55; 40/77; 44/58- 
59; 46/35; 51/52-54; 16/127-128; 52/48-49: 30/60; 47/13; 76/23;

H. HZ. PEYGAMBER İN VE MÜSLÜMANLAR IN MÜCADELELERİ
1. Hicret Öncesi Dönem
a) Hz.Peygamber’in Kavmiyle İhtilafı
96/9-10, 14-19; 68/8-9; 68/10-16: 68/46: 68/51; 109/1-6; 53/33-37; 106/1-4; 50/1- 
5: 50/45: 86/15-17; 54/1-5; 38/1-11: 72/19-23: 25/4-6: 25/40-42: 25/52: 35/42-44: 
19/77-80; 26/3-6; 28/47-51; 28/57; 17/47-48; 17/76-77; 10/41; 12/108; 15/6-8; 
15/88-99: 6/19; 6/46-47; 6/56-58: 6/65-67: 6/135; 37/35-40: 37/167-170; 34/7-9;
34/31; 34/43-49; 39/64-67; 41/26; 41/41-42: 41/52; 42/15; 42/24; 43/5-10; 43/29-32; 
43/57-60; 43/78-80; 43/83; 43/88-89; 45/19; 46/7; 46/11; 51/7-11: 51/52-55; 21/1-6;
21/36; 21/45-46; 23/68-74; 23/81-83; 52/29-49: 70/36-42; 8/30-34; 13/6; 13/43:
b) Habeşistan'a Hicret 
39/10: 16/41-42: 16/110;
c) Mekke’de Kitap Ehli İle İlifkiler
26/196-197; 27/76; 11/17; 6/92; 6/159: 34/6; 43/45; 23/53-56; 29/46-47; 13/36;
2. Hicret
a) Hicret, Muhacirler ve Enaar
59/9-10; 17/76-77; 29/56-60; 2/218; 8/72-75; 9/40; 9/100:
b) Hicret Etmeyenler ve Mekke Devri Münafıklan 
8/72; 4/88; 29/2-11; 22/11-13;
3. Hicret Sonranı Dönem
a) Hz.Peygamber'in Müaltimanlar’la İlişkileri
aa) Mttalttman Cemaatin Medine'deki Genel Durumu
2/104; 2/143; 8/26; 8/63; 3/100-106; 3/110; 57/10-11; 65/10-11; 58/22; 49/14-18;
48/29; 9/71; 9/90-92; 9/10 i

ı
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	5.	Mademki Arapça, Sami dilleri içinde ProtoSemitik'c en yakın ve en eski dildir, o halde, bu dillerde var olan kök anlamlarım da içermek durumundadır.

	I.	ÇEVİRİBİLİM VE ÇEVİRİ KURAMI KONUSUNDA BATI DAKİ TENİ GELİŞMELER*

	1.	Kaynak dile bağımlı olan lafzi çeviriler;

	2.	Erek dile önem veren çeviriler.
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